10. sz. melléklet
359/2012.(XII.13.) határozat melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT
Költségvetési szerv neve:
Széchenyivárosi Óvoda
6000 Kecskemét, Lunkányi u 10.
Székhelye:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
Jogszabályban meghatározott
törvényben foglaltak szerinti tevékenység
közfeladata:
851020 Óvodai nevelés
Szakágazati száma:
Kecskemét közigazgatási területe
Működési köre / illetékessége:
542858
Törzskönyvi száma:
SZO2013/a
Az alapító okirat száma:
óvoda
Típusa:
OM azonosítója:
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Irányító szerv neve:
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Székhelye:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Alapító / Fenntartó neve:
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Székhelye:
Jogi személy
A költségvetési szerv jogállása:
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Ellátja az alábbi ingatlanokban működő köznevelési intézmények működtetésével,
összefüggő feladatokat, melynek részleteit külön Megállapodás tartalmazza, továbbá a
gyermekek, tanulók intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat.
telephely megnevezése
típusa
helyrajzi száma
6000 Kecskemét Lunkányi János u. 10.
iskola
3727/3
6000 Kecskemét Lánchíd utca 18.
iskola
3791/59
6000 Kecskemét Forradalom utca 1.
iskola
3803/9
6000 Kecskemét, Nyíri út 30
iskola
2506/3
6000 Kecskemét, Szalag u. 9
iskola
2814
Alaptevékenysége:
o A jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés.
Sajátos nevelési igényű, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos,
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek nevelése valamint a szakértői
bizottság javaslata alapján integrálható látás,- hallássérült, gyermek integrált nevelése
igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével.
Óvodai fejlesztő program működtetése a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelt 173.§ -a
szerint.
Kifutó rendszerben (Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
részére a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/E.§ szerinti óvodai fejlesztő
program
működtetése,
nevelés-oktatás
az
Integrációs
Program
alkalmazásával.)
o Óvodai intézményi közétkeztetés.
o Iskolai intézményi közétkeztetés.
o Munkahelyi vendéglátás.
o Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása.
o Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása.
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Alaptevékenység szakfeladatai:
562912
Óvodai intézményi étkezés
562913
Iskolai intézményi étkezés
562917
Munkahelyi étkeztetés
841901
Önkormányzatok és társulások elszámolásai.
851000
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
855935
Szakmai továbbképzések
890441
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
Tagintézményei:
1. Széchenyivárosi Óvoda Lánchíd Utcai Óvodája,
6000 Kecskemét Lánchíd utca 16.
2. Széchenyivárosi Óvoda Forradalom Utcai Óvodája,
6000 Kecskemét Forradalom utca 3.
3. Széchenyivárosi Óvoda Széchenyi Sétányi Óvodája,
6000 Kecskemét Széchenyi sétány 1.
Telephelyei, a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon és a maximálisan felvehető tanulók
száma:
telephely megnevezése
helyrajzi száma
férőhely
6000 Kecskemét Lánchíd utca 16.
3791/58
208
6000 Kecskemét Forradalom utca 3
3803/8
180
6000 Kecskemét Izsáki út 5.
ID
80
6000 Kecskemét Széchenyi sétány 1
3727/2
130
6000 Kecskemét Akadémia krt. 48.
3731/A/1,10
39
6000 Kecskemét Juhar u.9
ID
75
Az ID jelű helyrajzi számú ingatlanok a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ
tulajdonában állnak, az intézmények ingyenes használati joggal rendelkeznek.
Feladatellátást szolgáló vagyon:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló fent megjelölt ingatlanvagyon, az
intézmény és a Központ vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.
Vagyon feletti rendelkezés:
o A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 25/2003. (VI.2.) önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
o Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység rendeltetésszerű működésének
veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
o Központ tulajdonában lévő vagyontárgyak tekintetében a Megállapodásban foglaltak szerint
kell eljárni.
Az intézményvezető megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet – a közalkalmazottakról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben – alapján pályázat
útján határozott időre bízza meg.
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Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
közalkalmazotti jogviszony,
munkaviszony (Munka Törvénykönyve szerint),
megbízásos jogviszony,

Kecskemét, 2012. december
Dr. Zombor Gábor
polgármester

ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a /2012. (…) KH. határozatával
hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba, hatálybalépésével a
200922/2009/e számú alapító okirat hatályát veszti.
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