
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

Az intézmény neve:    Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 
 
Székhelye, címe,     2173. Kartal, Ady Endre u. 60-62.  
 
Telephelye:      2173. Kartal, Baross u. 78. 
                                                                       2173. Kartal, Rákóczi u. 8. 
 
Tagintézménye:                                             Játéksziget Napköziotthonos Óvoda    
                                                                       Versegi Tagóvodája (röviden:  
                                                                        Versegi Óvoda) 
                                                                                                                           
Címe:                                                             2174. Verseg, Fő út 30. 
 
Az intézménybe felvehető maximális  
gyermek létszám:     300  fő 
 
Alapító szerv neve:  Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Működési területe:    Kartal és Verseg települési Önkormányzatok közigazgatási 
                                 területe 
 
Felügyeleti szerve:    Kartal Nagyközségi és Verseg Községi Önkormányzatok  

 
Az intézmény jogállása:    Önálló jogi személy  
 
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:   
Az óvodavezetőt nyilvános pályázat és a Verseg Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének előzetes véleménye alapján a Kartal Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki külön jogszabályban megállapított 
5 éves határozott időtartamra. 
        
 
Az intézmény gazdálkodása:  
Részjogkörrel rendelkező, részben önálló költségvetési szerv. A gazdálkodással 
kapcsolatos feladatait a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Gazdasági Irodája látja el. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokat 
az éves költségvetési rendelethez tartozó külön megállapodásban kell rögzíteni.  
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Az intézmény tevékenységi köre: 
Alaptevékenysége:     Óvodai nevelés iskolai életmódra való felkészítés. 3-6-7 
éves gyermekek nevelése, szellemi és testi fejlődésének biztosítása, 
iskolaérettségre való felkészítése. Eltérő nevelési terv alapján a sajátos nevelési 
igényű gyermekek fejlesztése szükségleteiknek megfelelően. 
 
Tevékenységi körök  
szakfeladatonként:        801115  Óvodai nevelés 
                                        552411 Munkahelyi vendéglátás              
                                        552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 
                                        751952 Közoktatási intézmények kiegészítő  
                                                     tevékenysége 
                                     Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált  
                                                     nevelése 
 
- Kiegészítő tevékenysége: 

Művészeti, sport, nyelv- és egyéb, az életkori 
sajátosságokhoz igazodó foglalkozások, tanfolyamok 
szervezése.  
Nem szervezett felnőtt étkeztetés. Az intézmény 
helyiségeinek alkalomszerű hasznosítása, szabad terem 
kapacitásának bérbeadása.  
 

Vállalkozási tevékenysége:          Nincs 
 
Az intézmény ingatlanállománya: 
 
- A Játéksziget Napköziotthonos Óvoda székhelyintézménye (Ady Endre u 60-

62.) és a telephely intézményei (Baross u. 78. és Rákóczi u. 8.) a Kartal 
Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában áll.  

- A Napköziotthonos Óvoda (Verseg, Fő út 30.) a Verseg Községi 
Önkormányzat tulajdonában áll. 

- Az önkormányzatok a tulajdonukban álló épületeket a 2007. június 28.-án 
aláírt közoktatási társulási megállapodás alapján térítésmentesen a Kartal-
Verseg Közoktatási Intézményfenntartó Társulás használatába adják, 
ameddig a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda a Társulási Megállapodás és 
ezen alapító okiratban meghatározott tevékenységet látják el. 
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Az óvoda vagyona feletti rendelkezési jog: 
              a tulajdonos Képviselő-testületeket illeti meg.  A mindenkori 
intézményvezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a 
pedagógiai munkáért az ésszerű, takarékos gazdálkodásért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K a r t a l, 2007. június 10. 
 
 
 
 
       Kovács László sk. 
          Polgármester 
 
 
 
 
 
 
Záradék: Az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt módosítását a Kartal 
Nagyközségi Képviselő-testület 83/2007. /VIII. 30./ számú határozatával, a 
Verseg Községi Képviselő-testület 56/2007. /VIII. 28./ számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
 
 
Kartal, 2007. szeptember 5. 
 
 
   
                                                                               _________________________ 
                                                                                               aláírás 


