
Okirat száma: 2/1355/2016. 

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 „Kacagó” Napközi Otthonos 
Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

 
1.1.1. megnevezése: „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha 

 
1.1.2. rövidített neve: Kacagó Óvoda 

 
1.2. A költségvetési szerv 
 

1.2.1. székhelye: 8308 Zalahaláp, Ady E. u. 1. 
 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. 08. 15. 
 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
 

2.2.1. megnevezése: Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda , - és 
Főzőkonyha fenntartó Társulása Társulási Tanácsa 

 
         2.2.2. székhelye: 8308, Zalahaláp, Petőfi tér 4. 
 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. költségvetési szerv irányító szervének 
 

3.1.1. megnevezése: Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda , –  és 
Főzőkonyha fenntartó Társulása Társulási Tanácsa 

 
        3.1.2. székhelye: 8308, Zalahaláp, Petőfi tér 4. 

 
 
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

 
3.2.1. megnevezése: Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda , - és 
Főzőkonyha fenntartó Társulása Társulási Tanácsa 
 
3.2.2. székhelye: 8308, Zalahaláp, Petőfi tér 4. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény, ami gondoskodik a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 
életet magába foglaló foglalkozásokról, és biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat. 
 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 Óvodai nevelés 
 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Iskolai előkészítő oktatás, óvodai nevelés, 
gyermekek napközbeni ellátása, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,  
főzőkonyha üzemeltetése intézményi keretek között. 
 
4.4. 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 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

6 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

7 107051 Szociális étkeztetés 

 
 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Zalahaláp, Sáska Községek 
közigazgatási területe. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodavezető kinevezéséről, 
megbízásáról, illetve felmentéséről Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak 
Óvodafenntartó Társulása Társulási Tanácsa dönt, egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke 
gyakorolja. A vezetői megbízás határozott időtartamú, 5 évre szól. 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
3 Közfoglalkoztatott 2011. évi CVI. törvény 
4 megbízási jogviszony                2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 
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:  A pénzügyi gazdasági feladatait 
ellátó költségvetési szerv -  Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 8319 
Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. 
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6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám, a köznevelési 

intézmény 

 Feladat ellátási hely megnevezése tagozat 
megnevezése 

maximális gyermek-
, tanulólétszám 

1 székhely  csoport 60 fő/ 2 csoport 

 
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi száma 
vagyon feletti 
rendelkezés 
joga, vagy a 

vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

 
1 

 
8303 Zalahaláp, Ady E. u. 1. 

 
Zalahaláp, 97. 

Hrsz. 

 
használati jog 

óvodás korú 
gyermekek 
neveléséhez, 
foglalkoztatásához 
szükséges 
minimum 
feltételek 
biztosítása , 
főzőkonyha 
működtetése 

 
 
 

7. Záró rendelkezés 
 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2016. augusztus 25.  napján kelt, 2/ 1355/2016. 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
 
 
Zalahaláp, 2016. december 5.. 
 
 
 
                                                                                                      Bedő Lajos Sándor 
                                                                                   Társulás Elnöke 
 
 

P.H. 


