
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S
a  Képviselő-testület 2008. szeptember 25-ei ülésére

Tárgy: Javaslat az Egyetem téri Óvoda Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Gémesi György polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1/2008. (II. 01.) számú önkormányzati rendeletében döntött a Képviselő-testület az
Egyetem téri Óvoda egy csoportszobával és a kapcsolódó helyiségekkel történő bővítéséről. A
kivitelezést a közbeszerzési eljárás nyertese, a Gödöllői Építő Zrt. végezte el. A bővítmény
műszaki átadása 2008. április 4-én megtörtént. Az új épületrész átadására - a gyermekek
részére -  szeptember 1-jén került sor az óvodások és szülők jelenlétében.
A csoportszoba növekedés szükségessé teszi az óvoda Alapító Okiratában a férőhelyek és a
felvehető gyermekek maximális létszámának módosítását.

A fentieket figyelembe véve az Egyetem téri Óvoda 32/2008. (II. 28.) számú önkormányzati
határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint szükséges módosítani:

Az alapító okirat 4. pontjának ötödik bekezdése a következők szerint módosul:

„ 4. Az intézmény alaptevékenysége

Az óvodai férőhelyek száma: 100
Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 120 fő”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Alapító Okirat módosítását jóváhagyni szíveskedjen.

Gödöllő, 2008. szeptember „ 15  „

Dr. Gémesi György
      polgármester

Határozati javaslat

A Képviselő-testület az Egyetem téri Óvoda többször módosított, a határozati javaslat
mellékleteként, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.



         ALAPÍTÓ  OKIRAT

Gödöllő Város Önkormányzatának
                                                       32/2008. (II.28.) sz.,

221/2003. (XII.11.) sz. határozatával módosított
  194/1997. /XII.4./ sz. határozata

A gödöllői Egyetem téri Óvoda alapító okiratáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ban, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-ának (5) bekezdésében foglaltak
alapján Gödöllő Város Önkormányzata 1998. augusztus 1. napján létesített VII. sz.
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát a következők szerint határozza meg:

1.  Az intézmény neve: Egyetem téri Óvoda

2.  Az intézmény székhelye: 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14.

3. Az intézmény típusa: három csoportos óvoda
    Az intézmény szakágazati besorolása: 851020
    Az intézmény törzsszáma: 685533

4. Az intézmény alaptevékenysége:

Három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig a gyermekek
gondozása, napközbeni ellátása, nevelése, ezen keresztül a gyermekek felkészítése az
iskolai tanulmányaik megkezdéséhez.

Ellátja az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel
együtt nevelhető testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető, és nem
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességekkel küzdő sajátos nevelési igényű
gyermekeket.

Biztosítja a rászoruló gyermekek  gyógytestnevelését.

Az óvoda a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést is biztosít.

„Az óvodai férőhelyek száma: 100



Az óvodába felvehető gyermekek maximális létszáma: 120 fő”

5. Kiegészítő tevékenysége:                  helyiség bérbeadása

6.  Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Gödöllő  Város Önkormányzata
        2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

7. Az intézmény alapító szerve: Gödöllő Város Önkormányzata.

8. Az óvoda rendelkezik a nem önkormányzati tulajdonú 4950 hrsz. ingatlannal a
rajta található épülettel.
Feladataik ellátásához a leltár szerint nyilvántartott állóeszközöket,
vagyontárgyakat szabadon használhatja.

9. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
      biztosítékként felhasználni.

10. Az intézmény gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel: részben
      önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
       Pénzügyi – gazdasági feladatait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató
       Szervezeten keresztül látja el.
       Előirányzat feletti jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Képviselő-testület nyilvános
pályázati eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek
megfelelő vezetőt nevezi ki.

12. Az óvoda elsősorban az Egyetemi lakótelep -  Köztársaság út – Esze Tamás út által
határolt területen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
törvényes képviselő háztartásában élő gyermekek felvételéről gondoskodik.

Gödöllő, 2008. szeptember „…..”

P.H.

Dr. Gémesi György              Dr. Nánási Éva
                   polgármester                         címzetes főjegyző

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn
szervezési vezető – tanácsos


