Sorszám: B/10.

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény hivatalos neve:
2. Az intézmény feladatellátási helyei:
2.1. Székhelye:
3. Az intézmény típusa:
4. Felvehető maximális gyermeklétszám:
5. Alapító szerv neve és székhelye:
5.1. Alapításról rendelkező határozat száma:
5.2. Jogelőd megnevezése, székhelye:

Hétszínvirág Óvoda
4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.
Óvoda
240 fő
Debrecen Megyei Város Tanács
Végrehajtó Bizottsága
4024 Debrecen, Vörös Hadsereg útja 20.
—
—

6. Fenntartó és működtető neve, székhelye:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
4024 Debrecen, Piac utca 20.

7. Irányító szerve neve, székhelye:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése
4024 Debrecen, Piac utca 20.

8. Az intézmény működési köre:

Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási
területe

9. Az intézmény közfeladata és a 2011. évi
CXC. törvény 4. § 1. pontja szerinti
alapfeladata:

Óvodai nevelés

10. Az intézmény alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása és kormányzati
funkció szerinti megnevezése:
KSH által kiadott gazdasági TEÁOR '08-ban
meghatározott besorolás:
8510 Iskolai előkészítő oktatás
Államháztartási szakágazat:
851020 Óvodai nevelés
Kormányzati funkció:
10.1.

091110

10.2.

091120

10.3.
10.4.

091140
096010

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai
nevelése)
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai (az a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd)
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés

11. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
A magasabb vezető megbízásáról nyilvános pályázat alapján a Közgyűlés dönt.
A megbízás határozott időre, 5 évre szól.
12. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján.
13. Az intézmény gazdálkodási besorolása, gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Önállóan működő költségvetési szerv, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és
szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult
rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat az Ifjúság Utcai Óvoda látja el.
A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör
gyakorlásának rendjét munkamegosztási megállapodás rögzíti.
14. Feladatellátást szolgáló vagyon:
15855/93 hrsz.-ú Debrecen, Angyalföld tér 4. sz. alatti 5200 m 2 területű ingatlan, kivéve a
felülépítmény közétkeztetési feladat ellátását szolgáló 68,31 m2 nagyságú ingatlanrésze

14.1.

15. A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a feladatellátást szolgáló vagyon
rendeltetésszerű használatára, hasznosítására a nemzeti vagyonról szóló törvény és az
önkormányzat vagyonáról szóló mindenkor hatályos helyi önkormányzati rendelet szerint.
Debrecen, 2014. május 29.
P. H.
az irányító szerv vezetőjének
aláírása
Záradék: Az alapító okiratot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
115/2014. (V. 29.) határozatával, a 267/2012. (XII.13.) határozatával, A 184/2011. (VI. 30.)
önkormányzati határozatával, a 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.-val, a 211/2009. (IX. 24.) Ö.h.-val, a 95/2009.
(V. 28.) Ö.h.-val, a 173/2008. (VI. 26.) Ö.h.-val és a 165/2006. (VI. 29.). Ö.h.-val módosított 90/2004.
(IV. 22.) Kh. határozatával elfogadta.

