Határozati javaslat 3. melléklete
Okirat száma: 102482-

/2018.

Módosító okirat
Az Ifjúság Utcai Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által
2017. június 13. napján kiadott, OKT-91057-3/2017. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a(z)……./2018. (X. 25.) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 1.2.2. alpontja elhagyásra kerül.

2.

Az alapító okirat 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 4. § 1. pontjának 1.1. alpontja szerinti óvodai nevelés, továbbá az 1.21.
alpontja alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése.”

3.

Az alapító okirat 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az Nkt. 67. § (7) bekezdésének rendelkezése alapján az intézményvezető megbízása - ha az Nkt.
eltérően nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik. A magasabb vezetői megbízás
határozott időre, öt évre szól. Az intézményvezető kinevezése, magasabb vezetői megbízása,
felmentése és a magasabb vezetői megbízásának visszavonása - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (7) bekezdése
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § c) pontja alapján - Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető felett az egyéb
munkáltatói jogkört a Mötv. 67. § (1) bekezdésének g) pontja alapján Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármestere gyakorolja.
Az intézményvezető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. § (1)
bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszonyban áll.”
4.

Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő speciális
kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi – gazdasági feladatokat a Debreceni
Intézményműködtető Központ (4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A.) látja el. A munkamegosztás és a
felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét
munkamegosztási megállapodás rögzíti. A gazdálkodás részletes rendjét az intézmény Szervezeti
és Működési Szabályzata tartalmazza.”

5.

Az alapító okirat 6.4. alpontjába foglalt táblázat 2. sora elhagyásra kerül a további
szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2018. október 25.
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polgármester
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