
Okirat száma:2/2015.  

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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) Lövői Napsugár Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv  

1.1.1. megnevezése: Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde  

1.2. A költségvetési szerv  

1.2.1.  székhelye: 9461 Lövő, Fő utca 180.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv  

2.2.1. megnevezése: Lövő Község Önkormányzata   
2.2.2. székhelye: 9461 Lövő, Fő utca 181.  

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Lövői Általános Iskola és 
Óvoda   

9461 Lövő, Fő utca 183.  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.2. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.2.2. megnevezése: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   
3.2.3. székhelye: 9461 Lövő, Fő utca 181.  
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.2. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján: óvodai ellátás.   

4.3. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A gyermek óvodai nevelés keretében, kétéves 
korától hároméves koráig bölcsődei ellátásban részesül. Az óvoda a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség megkezdéséig felkészíti a gyermeket az általános iskolai 
tanulmányokra.    

4.5. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai  

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 104030 Gyermekek napközbeni ellátása  

4.6. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Lövő, Nemeskér, Völcsej, Simaság 
községek közigazgatási területe  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.2. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Intézményvezetőt a Nemzeti 
Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. tv. 67-68. § -ban foglaltak alapján nyilvános pályázati 
eljárás útján határozott időre nevezi ki Lövő Község Önkormányzatának Képviselő – 
testülete.  

5.3. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
(Kjt.) 
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Lövő Község Önkormányzata 

          6.1.2. székhelye: 9461 Lövő, Fő utca 181.  

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: egységes óvoda-bölcsőde  

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: pénzügyi gazdasági feladatait a Lövői 
Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

            6.3.1. székhelyén: 72 fő 3 csoportban  

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

9461 Lövő, Fő utca 180.  461.  766,07 Az intézmény a 
rendelkezésre 
bocsátott 
vagyon 
használatára az 
önkormányzati 
vagyon 
hasznosításáról 
szóló 
mindenkori 
hatályos 
rendelet 
szabályai 
szerint 
jogosult. Az 
intézmény a 
rendelkezésre 
álló vagyont 
nem jogosult 
elidegeníteni , 
illetőleg 
biztosítékként 
felhasználni.  

Óvoda, bölcsőde    
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7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012.12.13. napján kelt, 77/2012.(XII.13.) Kt. hat. 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Lövő, 2015. május 29. 

P.H. 

aláírás 


