
 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Intézmény neve: Vámospércsi Óvoda 

 
OM azonosító: 201388 
 
Székhelye: 
 

 
4287 Vámospércs, Iskola u. 4. 
 
 

 
Jogelőd intézmény: 
 
Székhelye: 
 

 
- Óvoda, Vámospércs 
 
4287 Vámospércs, Iskola u. 4. 
 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 

 
Közoktatási feladatok – óvodai nevelés 

 
Szakágazat szerinti 
besorolása: 

 
 
851020  Óvodai nevelés, ellátás 

 
 

 

Alaptevékenysége: 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
Ellátja a nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók és a 
halmozottan hátrányos gyerekek integrált nevelésével 
összefüggő feladatokat is. 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
ellátása. Integráltan oktatható mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral ( súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő gyermekek ellátása. 
 Beilleszkedési, tanulási,magatartási nehézségekkel   

küzdő gyermekek, tanulók ellátása. 
 
851013     Nemzetiségi óvodai nevelés és ellátás 

 Roma nemzetiséghez tartozó gyermekek 
kizárólag magyar nyelven folyó integrált 
nevelése. 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
(beszédjavítás, gyógytestnevelés) 
 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés  
 
889101     Bölcsődei ellátás 
 
 
 



Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

Működési terület:   
 

Vámospércs közigazgatási területe 

Irányító szerv neve, 
székhelye: 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 

Fenntartó szerv neve: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 

Alapító szerv neve, 
székhelye:  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 

Alapítás éve: 2010. 
 

A költségvetési szerv 
gazdálkodási besorolása: 
 

önállóan működő,  
Gazdálkodási feladatait Vámospércs Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala látja el. 
 

Az intézmény vezetőjének 
kinevezési rendje: 
 

Nyilvános pályázat alapján a Vámospércs Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre – 5 évre – bízza meg a vezetői 
feladatok ellátásával. 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
97/2010.(IV.20.) sz. határozata alapján úgy dönt, hogy az Óvoda, 
Vámospércs intézményvezetői beosztást nem pályáztatja újra, hanem 
a korábban határozott időre megbízott magasabb intézményvezetők 
lesznek az intézmények magasabb vezetői. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 
 

A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti 
jogviszony. Egyes foglalkoztatottak lehetnek továbbá a Munka 
Törvénykönyve szerinti munkavállalók, illetve egyéb 
foglalkoztatási jogviszony is (pl. megbízási jogviszony) is 
lehetséges a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
 

Feladatellátást szolgáló 
vagyon  

A Képviselő-testület az intézmény ingyenes használatába adja az 
önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant és az abban 
található- leltár szerinti – ingóságokat.  
 
4287 Vámospércs, Iskola u. 4. szám alatti óvoda épülete 
 

Vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti 
rendelkezés jogára a Vámospércs Városi Önkormányzat 
vagyonáról és vagyongazdálkodási szablyairól szóló rendeletek 
az irányadók.  
 

Intézmény típusa: Óvoda 
 

 
Az intézménybe felvehető 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám:  

 
 
250 fő 
 



 
  
Évfolyamok száma 

 
 
Óvoda-bölcsődei csoport: 1 
Kiscsoport: 3 
Középső csoport: 2 
Nagy csoport: 4 
 

A kötelező felvételt 
biztosító körzete: 
 
Az intézmény                                                   
megszüntetése                                                                                                                
 

Vámospércs Város közigazgatási területe 
 
 
Az intézmény megszüntetésére a jogszabály által meghatározott 
esetekben és feltételekkel kerülhet sor. Az intézmény 
megszüntetésének joga az intézmény fenntartóját illeti meg. 
Megszüntetéséről Vámospércs városi Önkormányzat képviselő- 
testülete határozattal dönt. 

 
 
Az Intézmény alapító okiratát Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
238/2012.(XII.11.) számú határozatával fogadja el. . 
 
Vámospércs, 2012. december 11. 
 
 
 
 Ménes Andrea 
                                                                                                      polgármester  
 


