
Lövıi Napsugár Óvoda és Bölcsıde 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
 
 
Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésrıl 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-

oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 

A költségvetési szerv  

 
1.) Megnevezése:  Lövıi Napsugár Óvoda és Bölcsıde 

 

2.) Székhelye:   9461. Lövı, Fı utca 180. 

 
3.) Jogelıdjének megnevezése, székhelye:     Lövıi Általános Iskola és Óvoda 

 9461. Lövı, Fı u. 183.  

4.)  Közfeladata, alapfeladata: Óvodai nevelés  

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 

nevelı intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 

életévét a felvételtıl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 

a településen, fıvárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több 

településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı hároméves és annál idısebb 

gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetı. 

 

Bölcsıdei ellátás:Ha a települési önkormányzat nem köteles bölcsıdét 

mőködtetni, és a gyermekek száma nem teszi lehetıvé az óvodai és 

bölcsıdei csoport külön-külön történı létrehozását, feltéve továbbá, hogy 

minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkezı gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetıvé válik, egységes 

óvoda-bölcsıde hozható létre a legalább második életévüket betöltött, 

továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez. 

Egységes óvoda-bölcsıde szervezeti és szakmai tekintetben önálló 
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intézményegységként mőködhet minden olyan többcélú intézményben, 

amely az e §-ban meghatározottak szerint óvodai feladatot is elláthat. 

 

5.) Alaptevékenysége:  A gyermek óvodai nevelés keretében, kétéves korától hároméves 

koráig bölcsıdei ellátásban részesül. Az óvoda a gyermek 

hároméves korától a tankötelezettség megkezdéséig felkészíti a 

gyermeket az általános iskolai tanulmányokra. 

 

6.) Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés 

 

7.) Alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:  

 562912 Óvodai intézményi étkeztetés  

     851011 Óvodai nevelés, ellátás 

       851012 Sajátos nevelési igényő gyermek óvodai nevelése, ellátása 

Sajátos nevelési igényő gyermekek, az a különleges bánásmódot 

igénylı gyermek, aki a  szakértıi bizottság szakértıi véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság  együttes elıfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb  pszichés 

fejlıdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem – vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd.  

     889101 Bölcsıdei ellátás 

       A szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

8.)Mőködési köre, illetékessége: Lövı, Nemeskér, Völcsej, Simaság községek                

      közigazgatási területe 

 

9.) Irányító és alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 

9461. Lövı, Fı u. 181.  

10.) Alapító és fenntartó szerv neve, székhelye:  

 Lövı Község Önkormányzatának Képviselı- testülete 

9461. Lövı, Fı u. 181.    
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11.) Gazdálkodási besorolása:  önállóan mőködı    

        

12.) Pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó szerve:Lövıi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

13.) Vezetıjének megbízási rendje:  

Intézményvezetıt a Nemzeti Köznevelésrıl szóló 2011. évi 

CXC. tv. 67-68. §-ban foglaltak alapján nyilvános 

pályázati eljárás útján határozott idıre nevezi ki Lövı 

Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. 

 

14.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

tv. (Kjt.)  

 

15.) Intézmény típusa: egységes óvoda-bölcsıde  

 

16.) Maximális gyereklétszám: 72 fı 3 csoportban 

 

17.) Feladatellátást szolgáló vagyon:  

Lövıi 461 hrsz.-ú ingatlan, a rajta lévı – Lövı, Fı utca 

180. szám alatt álló- épülettel és a vagyonleltár szerinti 

ingóságokkal, amely Lövı Község Önkormányzata 

tulajdonában van. Az intézmény a rendelkezésre álló 

vagyontárgyakat a nevelési feladatainak ellátása 

érdekében szabadon használhatja.  

 

18.) Vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyon 

használatára az önkormányzati vagyon hasznosításáról 

szóló mindenkori hatályos rendelet szabályai szerint  

jogosult. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem 

jogosult elidegeníteni, illetıleg biztosítékként felhasználni. 

 

Lövı, 2012. december 13. 
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Záradék: 
 
 
Ezen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. 
Jelen alapító okiratot Lövı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 77/2012. (XII.13.) 
határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
 

Balics János 
polgármester 


