A határozati javaslat 1. melléklete

Okirat száma:

Módosító okirat
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
által 2015. május 28. napján kiadott, OKT-80421-4/2015. 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) …/2016. (...) határozatra
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1. pontjában „A költségvetési szerv megnevezése, székhelye” szövegrész
helyébe „A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye” szövegrész lép.

2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.”
3. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: személyi juttatások, munkaadót terhelő
járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő speciális 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. A gazdálkodás részletes rendjét
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda székhely

-

150 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

4225 Debrecen, Alsójózsai utca
13.

ingatlan
helyrajzi
száma
27412

1

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával
kötött
vagyonkezelési
szerződésben
foglaltak szerint

Köznevelési
feladat ellátása”

Jelen módosító okiratot 2016. július 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Debrecen, 2016.
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