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KIVONAT

a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-án tartott

üléséről készült jegyzőkönyvből:

HATÁROZAT
184/2012. (XII. 13.)Kt.bat.:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 1 -jei hatállyal a

Kossuth Lajos Altalános és Alapfokú Művészeti Iskola Napkőzi Otthonos Ovoda,

Egységes Pedagógiai $zakszolgálat alapító okiratát módosítja:

Az alapító okirat 1. -3., 5., 11., pontjainak helyébe az alábbi szövegezés kerül:

1. Intézmény neve:

„LURKÓFALVA” ÓVODA FÜZESGYARMAT
Törzsszáma: 583659
OM azonosítója:

2. Iiitézménv székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 8.
Telephelyei:

5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 34.
3. Intézmény:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. (1) a) pontja alapján:

Óvoda
Közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 72. (2)

bekezdése alapján
- Kötelező közfeladata:

Óvodai nevelés

- Önként vállalt közfeladata: nincs

5. Befogadóképessége:
Széchenyi utca 8. 200 fZ5
Klapka utca 34. 24 fő
Osszesen: 224 fő

11. Alaptevékenységi szakágazat: 851020 óvodai nevelés
Alaptevékenysége:

562912 Üvodai intézményi étkeztetés
851000 Ovodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex

támogatása
851011 Ovodai nevelés, ellátás. Iskolai életmódra való felkészítés,

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs

pedagógiai program szerinti nevelése, és ökumenikus-



keresztyén szellemiségű nevelés, azt igénylő
csoportban!csoportokban.

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekkel való foglalkozás.

A többi gyermekkel együtt nevelhető értelmi,
beszédfogyatékos, enyhe autizmus spektrumzavarral, vagy
egyéb pszichés zavarral, súlyos tanulási-figyelem, vagy
magatartási zavarra! küzdő gyermekek integrált nevelése.

Nevelési tanácsadó véleménye alapján valamilyen
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, - SNI
nek nem minősülő - gyermekek integrált nevelése, egyéni
fejlesztése, felzárkóztatása beleértve az etnikai kisebbséggel
való külön foglalkozást is. Kiemelten tehetséges gyenTiekekkel
való foglalkozás.

Az alapító okirat 12. pontjának a „foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok” felsorolás második liancia bekezdése szövegrész helyébe az alábbi szövegezés
kerül:

- egyéb foglalkoztatottak esetében a Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

Az alapító okirat 6. pontja hatályát veszíti.

Az alapító okirat 13., 14. pontja helyébe az alábbi szövegezés lép:

13. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, melynek
pénzügyi- gazdasági feladatait Füzesgyarmat Város Onkormányzat Polgármesteri Hivatala
látja el. Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető
gyakorolja.

Az intézmény költségvetési előirányzatai felhasználásáról az intézmény vezetője
rendelkezik.

14. Feladatának ellátását szol2áló vagyon:
Füzesgyarmat Széchenyi utca 8.brsz : 2509,
Klapka utca 34. brsz: 2225
valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott
eszközök

Az alapító okirat az alábbi 18. ponttal egészül ki:

18. Jo%eJőd me2nevezése és székhelye:
Kossuth Lajos Altalános és Alapfokú Művészeti iskola, Napközi Otthonos Ovoda,
Egységes Pedagógia Szakszolgálat.
5525. Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2 sz.

Az intézmény feladatai közül az általános iskolai, az alapfokú művészeti oktatással és az
egységes pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos tevékenységek törvény rendelkezései
alapján beo lvadással a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felad atellátásába
kerülnek



Az intézményi vagyon működtetési feladatait a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és

Intézményüzemeltetési Kft. részére adta át közfeladat ellátását végző 10 fő

közalkalmazott változatlan feltételű továbbfoglalkoztatási kötelezettségével. Az érintett

közalkalmazottak továbbfoglalkoztatása tekintetében a Kjt. 25/A. (8) bekezdésében

foglaltak az irányadók.
Az óvodai köznevelési feladatok ellátásához szükséges törvényi előírásoknak megfelelő

foglalkoztatotti létszámot 29 főben határozza meg ‚ melyből 3 1Z5 prémium éves.

Ovodai Csoport: 8

Foglalkoztatott köza]kalmazott óvónő: 12 fő
ebbóf prémium éves: - 2 fő

dajka: 8 fő
ebbőtpréniium éves: -1 fó

ped..aszisztens: 2 fó
óvodatitkár: 1 fő

Az intézmény az átadásra kerülő intézményegységek tekintetében 2012. december 31-ig

vállalhat kötelezettséget.

Felkéri a jegyzőt. hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást végezze el,

és arról az érintetteket értesítse.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Botlik Tiborné jegyző

K.m.f

Bere Károly sk. Botlik Tibomé sk.
polgármester jegyző
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