
RÉDICSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

a módosítással egységes szerkezetben 
Száma: VI/1/2013/E. 

 

 

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testülete, Baglad Község Önkormányzata 

képviselő-testülete, Belsősárd Község Önkormányzata képviselő-testülete, Bödeháza Község 

Önkormányzata képviselő-testülete, Gáborjánháza Község Önkormányzata képviselő-

testülete, Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testülete, Külsősárd Község 

Önkormányzata képviselő-testülete, Lendvadedes Község Önkormányzata képviselő-testülete, 

Lendvajakabfa Község Önkormányzata képviselő-testülete, Resznek Község Önkormányzata 

képviselő-testülete, Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testülete és Zalaszombatfa 

Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Rédicsi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki:  

 

1. A költségvetési szerv neve, címe 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése, az intézmény hivatalos neve: Rédicsi 

Napköziotthonos Óvoda 

1.2. Az intézmény feladatellátási helye:  

1.2.1. A költségvetési szerv székhelye: 8978 Rédics, Sziklai utca 1. 

1.2.2. Az intézmény tagintézménye: Az intézménynek nincs tagintézménye. 

1.2.3. A költségvetési szerv telephelye: A költségvetési szervnek nincs telephelye. 

 

2. A költségvetési szerv alapítása, irányítása 

2.1. A költségvetési szerv alapítóinak neve, székhelye: 

2.1.1. Rédics Község Önkormányzata 8978 Rédics, Vasút u. 10. 

2.1.2. Baglad Község Önkormányzata 8977 Baglad, Csillag körút 39. 

2.1.3. Belsősárd Község Önkormányzata 8978 Belsősárd, Petőfi u. 18. 

2.1.4. Bödeháza Község Önkormányzata 8969 Bödeháza, Kossuth u. 27. 

2.1.5. Gáborjánháza Község Önkormányzata 8969 Gáborjánháza, Béke u. 2. 

2.1.6. Gosztola Község Önkormányzata 8978 Gosztola, Bánffy Miklós tér 1. 

2.1.7. Külsősárd Község Önkormányzata 8978 Külsősárd, Kossuth u. 18. 

2.1.8. Lendvadedes Község Önkormányzata 8978 Lendvadedes, Kossuth u. 3. 

2.1.9. Lendvajakabfa Község Önkormányzata 8977 Lendvajakabfa, Kossuth u. 38. 

2.1.10. Resznek Község Önkormányzata 8977 Resznek, Béke tér 13. 

2.1.11. Szijártóháza Község Önkormányzata 8969 Szijártóháza, József A. u. 1/A. 

2.1.12. Zalaszombatfa Község Önkormányzata 8969 Zalaszombatfa, Petőfi u. 2. 

2.2. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. augusztus 16. 

2.3. A költségvetési szerv jogelődjének megnevezése, székhelye: Móra Ferenc Általános 

Iskola és Napköziotthonos Óvoda 8978 Rédics, Pozsonyi u. 6. 

2.4.
1
 Az intézmény fenntartójának és működtetőjének neve, székhelye: Rédicsi Térségi 

Önkormányzati Feladatellátó Társulás 8978 Rédics, Vasút u. 10. 

2.5.
 2

 A költségvetési szerv vonatkozásában alapítói jogokat gyakorló (a költségvetési 

szerv átalakítására és megszüntetésére, az alapító okirat módosítására jogosult) szerv 

neve, székhelye: Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás 8978 Rédics, 

Vasút u. 10. 
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2.6.
 3

 A költségvetési szerv irányító szerve, az irányítási és fenntartói hatáskörök 

gyakorlására jogosult szerv neve, székhelye: Rédicsi Térségi Önkormányzati 

Feladatellátó Társulás 8978 Rédics, Vasút u. 10. 

2.7.
 4

 A költségvetési szerv felügyeleti szervének neve, székhelye: Rédicsi Térségi 

Önkormányzati Feladatellátó Társulás 8978 Rédics, Vasút u. 10. 

 

3. A költségvetési szerv jogállása, besorolása 

3.1. A költségvetési szerv jogállása: jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv.  

3.2.
 5

 A költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv, gazdálkodó egységgel nem rendelkezik, pénzügyi-

gazdálkodási feladatait a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

3.3. Az intézmény típusa: óvoda. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1.
 6

 A költségvetési szerv közfeladata, alaptevékenysége:  

4.1.1. A költségvetési szerv közfeladata, alapfeladata:  

4.1.1.1. Óvodai nevelés. 

4.1.1.2. A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése. 

4.1.2. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének részletezése:  

4.1.2.1. Óvodai nevelés, ellátás 

a) óvodai nevelés a gyermek 2 és fél éves korától a tankötelezettség kezdetéig 

b) a gyermek 5. életévének betöltésétől kezdve iskolai életmódra felkészítés napi 

4 órában 

c) óvodai fejlesztő program hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekre vonatkozóan 

4.1.2.2. Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

a) óvodai nevelés a gyermek 2 és fél éves korától a tankötelezettség kezdetéig 

b) a gyermek 5. életévének betöltésétől kezdve iskolai életmódra felkészítés napi 

4 órában (súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek kivételével) 

c) óvodai fejlesztő program szerinti foglalkozás hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozóan 

ca) mozgásszervi fogyatékos (végtagredukciós fejlődési rendellenességgel 

küzdő vagy szerzett végtaghiányos)  

cb) érzékszervi fogyatékos: 

cba) gyengénlátó 

cbb) hallássérült: siket, nagyothalló, hallását műtéti úton 

helyreállított/létrehozott hallássérült 

cc) enyhe értelmi fogyatékos 

cd) beszédfogyatékos (megkésett beszédfejlődés, diszfázia, diszlália, 

orrhangzós beszéd. beszédritmus zavara, diszfónia, disarthia, mutizmus, 

diszlexia, diszgráfia, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar; 

vagy ezek halmozott előfordulása), 

ce) halmozottan fogyatékos (több fogyatékosság együttes előfordulása) 
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cf) egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek (diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkulia, a kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, 

figyelemzavar) 

4.1.2.3. Óvodai intézményi közétkeztetés 

4.1.3. A költségvetési szerv fő tevékenysége: TEÁOR 2008: 85.10 Iskolai előkészítő 

oktatás 

4.1.4. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai 

nevelés 

4.1.5. A költségvetési szerv alaptevékenysége az államháztartás szakfeladatrendje 

szerint: 

4.1.5.1. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

4.1.5.2. 851011 Óvodai nevelés, ellátás 

4.1.5.3. 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

4.1.5.4. 890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 

javító programok 

4.1.5.5.
 7

 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

4.1.6. Nevelési-oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 

gyermek-, tanulólétszám: 8978 Rédics, Sziklai u. 1. szám alatti óvodába felvehető 

maximális gyermeklétszám (mely tartalmazza a sajátos nevelési igényű 

gyermekeket is): 50 fő. 

4.2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási 

tevékenységet nem folytat. 

 

5.
 8

 A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: A költségvetési szerv működési 

(felvételi) körzete Baglad, Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, 

Lendvadedes, Lendvajakabfa, Resznek, Rédics, Szijártóháza és Zalaszombatfa 

községek illetékességi területe. Szabad kapacitás terhére bármely körzeten kívül lakó 

gyermek felvehető. 

 

6. A költségvetési szerv vezetője, foglalkoztatottjai:  

6.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

6.1.1. Magasabb vezetői megbízás adása a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 

tv végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Korm. 

rendelet alapján. 

6.1.2. 2013. augusztus 15-ig vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízás adása 

nyilvános pályázat kiírása nélkül a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 

tv végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Korm. 

rendelet 5. § (17) bekezdésében foglaltak szerint. 

6.2. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  

6.2.1. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben 

közalkalmazott, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény az 

irányadó. 

6.2.2. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyve az irányadó. 

6.2.3. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyv (pl. 

megbízási jogviszony) az irányadó. 
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6.2.4. A költségvetési szervnél a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá 

tartozó közfoglalkoztatási jogviszony is létesíthető, a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenység is végezhető. 

 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga:  

7.1.
 9

 A feladatellátást szolgáló vagyon: A feladatok ellátására a Rédics, Bödeháza, 

Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, Lendvadedes, Szijártóháza, Zalaszombatfa 

Községek Önkormányzatai közös tulajdonában lévő óvodaépületben, valamint a 

Rédics, Baglad, Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, 

Lendvadedes, Lendvajakabfa, Resznek, Szijártóháza és Zalaszombatfa Községek  

Önkormányzatai közös tulajdonát képező 8978 Rédics, Pozsonyi u. 6. szám alatti 

iskolaépületnek a konyha üzemeltetéséhez szükséges helyiségeiben kerül sor, melyet 

a tulajdonos önkormányzatok határozatlan időtartamra bocsátanak az intézmény 

rendelkezésére. A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére állnak a 

feladatok ellátásához szükséges és nyilvántartott tárgyi eszközök. 

7.2. A vagyon feletti rendelkezés joga:  

7.2.1. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézményvezető a közfeladat 

ellátásához szabadon használhatja, illetőleg kapacitáskihasználás céljából azokat 

hasznosíthatja. A költségvetési szerv vezetője engedélyezi a költségvetési szerv 

szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélra történő hasznosítását, 

megállapítja annak térítési díját. A térítési díjnak fedeznie kell a végzett 

tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz 

hozzárendelhető közvetett kiadásokat. Ennél alacsonyabb térítési díj csak abban 

az esetben alkalmazható, ha a különbözetet valamely szerv támogatásként 

megtéríti a költségvetési szerv részére. 

7.2.2. A költségvetési szerv vezetője gondoskodik az intézmény használatában lévő 

ingatlanok karbantartásáról, az elhasználódott ingók pótlásáról. Az intézmény 

használatába adott vagyontárgyak felújítása a tulajdonos önkormányzatok és a 

költségvetési szerv közös feladata. 

7.2.3.
 10

 A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv tulajdonát képező vagyonból 

a közfeladat ellátásának veszélyeztetése nélkül 

a) belső szabályzatban rögzítettek szerint selejtezheti a feleslegesnek minősített 

vagyontárgyat, 

b) elidegenítheti a 200.000 Ft értékhatárt meg nem haladó vagyontárgyat, 

c) a társulási tanács elnökének hozzájárulásával elidegenítheti a 200.001 Ft és 

500.000 Ft közötti vagyontárgyat, 

d) a társulási tanács hozzájárulásával elidegenítheti az 500.000 Ft értékhatárt 

meghaladó vagyontárgyat. 

A fenti értékhatárok megállapításánál a költségvetési szerv könyvviteli 

nyilvántartásában szereplő nettó értékek az irányadók. 

 

8. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok:  

8.1. A költségvetési szerv nevében eljáró személyek jogköre:  

8.1.1. Az intézmény dolgozói tekintetében a munkáltatói jogkört az intézmény vezetője 

vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy gyakorolja. 

8.1.2. Az intézmény nevében a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az 

intézmény vezetője vagy az általa kijelölt személy gyakorolja. 
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8.1.3.
 11

 A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal e 

feladatra kijelölt köztisztviselője jogosult. 

8.1.4.
 12

 Az érvényesítést a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal e feladatra kijelölt 

köztisztviselője látja el. 

8.2.
 13

 Az intézmény fenntartása, működtetése: Az intézmény fenntartásához, 

működtetéséhez az alapító önkormányzatok az egy ellátottra jutó költség 

figyelembevételével járulnak hozzá. A költségek megosztására az ellátottak 

arányában kerül sor, de minden önkormányzat finanszíroz legalább egy ellátottra jutó 

költséget. 

 

Ezen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a 2013. július 1-től hatályos rendelkezéseket 

tartalmazza. 
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