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A L A P Í T Ó   OKIRAT 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

1./ Intézmény megnevezése:      Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 

2.1 Intézmény székhelye, címe:    8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 

2.a/ Tagintézmény megnevezése:     Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda Miháldi 
  Tagintézménye 

Tagintézmény címe:                  8825 Miháld, Fő út 6. 

2.b/ Tagintézmény címe:             8825 Miháld, Fő út 6. 

1.1 Intézményi azonosítók: 
- PIR törzsszáma:    666590 
- Szakágazati besorolása:   851020 Óvodai nevelés 
- OM azonosító:    037422 

 
4./ Alapító jogokkal rendelkező irányító szerv neve, székhelye: 
 

1. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő 
testülete 
8751 Zalakomár, Tavasz út 13. 
2. Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8825 Miháld, Fő út 2. 
3. Pat Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8825 Pat, Fő út 55. 
4. Sand Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8824 Sand, Kanizsai út 37. 

5./ Fenntartó szerve: 
1. Zalakomár Község Önkormányzat 
8751 Zalakomár, Tavasz út 13. 

2. Miháld Község Önkormányzat 
8825 Miháld, Fő út 2. 
3. Pat Község Önkormányzat 
8825 Pat, Fő út 55. 
4. Sand Község Önkormányzat 
8824 Sand, Kanizsai út 37 

6./ Egyéb irányítói jogokkal rendelkező irányító szerv: 
Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8751 Zalakomár, Tavasz út 13. 
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6/a. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A helyi önkormányzattokról szóló 1990. évi LXV tv (Ötv) és a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 

7. Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató közintézményi költségvetési szerv 
 
7/a . Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: 

önállóan működő jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, melynek 
gazdálkodási feladatait ellátja az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri 
Hivatal a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás 
alapján, mely megállapodást az egyéb irányítói jogokkal rendelkező szerv 
határozattal hagy jóvá. 

7/b. Költségvetési szerv működési köre: Zalakomár, Miháld, Pat és Sand 
Község Közigazgatási területe 

8./ Az intézmény típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény (óvoda). 

 

9./ Alaptevékenység: ____ 85101 Óvodai nevelés 
 
Szakfeladati rend: 
 

851 011 Óvodai nevelés, ellátás – az alapfokú oktatás első szintjét megelőző oktatás, óvodai 
nevelés és az iskolai életmódra felkészítés, felzárkóztatás, nevelés az etnikai kisebbség 
részére, a HHH-s gyermekek integrált óvodai nevelése 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
 

• Testi érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd, 
• Valamint azok a gyermekek, akiket a SZRB az intézménybe integrál. Iskolai oktatásra 
előkészítő foglalkoztatás napközi otthonos jellegű ellátással 

562  912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562 913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562 917 Munkahelyi étkeztetés 
855 935 Szakmai továbbképzések 
855 937 M.n.s egyéb felnőtt oktatás 
856 099 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység 

l0./Gvermekcsoportjainak száma: 
- zalakomári székhelyintézmény:         7 csoport 
- miháldi tagintézmény:  2 csoport 
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11./ Felvehető maximális gyermeklétszám (fő) : 
- zalakomári székhelyintézmény:        175 fő 
- miháldi tagintézmény:   50 fő 

12./ Az intézmény éves nyitvatartási napjainak száma : 220 nap 

 

13./ Az intézmény felvételi körzete: 

 

Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda: 
Zalakomár Község közigazgatási területe Miháldi 
tagintézmény: Miháld, Pat és Sand Községek 
közigazgatási területe. 

 
 
 
14./   A   feladatellátását   szolgáló   vagyon:       
 

1./   Zalakomár   Község   Önkormányzata kizá- 
rólagos tulajdonában levő, Zalakomár belterület, 
8988m2 alapterületű 1382/1, 1440/12, 1440/13, 
1440/14 helyrajzi számú ingatlanok és 75.096.229,- 
Ft értékben nyilvántartott eszközök, továbbá érték 
nélkül mennyiségben nyilvántartott tárgyi eszközök,
 amelyek a zalakomári 
székhely intézmény használatában vannak. 2.1 
Miháld Község Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában lévő, belterület Fő út 6. szám alatti, 
242/1 helyrajzi számú, 437 m2 alapterületű 
ingatlan, és 7.316.000,- Ft értékben nyilvántartott 
eszközök, és érték nélkül mennyiségben 
nyilvántartott tárgyi eszközök, amelyek a miháldi 
tagintézmény használatában vannak. 

15./ Vagyon feletti rendelkezési jog:  

 

A tulajdonos önkormányzatokat külön-külön illeti 
meg, az önkormányzatok vagyonáról és 
vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori 
önkormányzati rendeletek, valamint a társulási 
megállapodás szerint. Az intézmények rendelkezési 
joga csak az ingyenes és teljes körű használati jog 
gyakorlására és rendeltetésszerű használatra terjed ki.
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16./ Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: 
Az intézményegység, valamint a tagintézmény 
vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

17./Az Intézményvezető megbízásának rendje: Az intézmény vezetőjének nyilvános 
pályázat útján 5 évre történő magasabb vezetői 
beosztással történő kinevezése Zalakomár Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
kizárólagos kinevezési jogkörébe tartozik. Az 
intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói 
jogköröket Zalakomár község polgármestere 
gyakorolja. A tagintézmény vezetőjének és 
közalkalmazottainak kinevezése a társulási 
megállapodás szerint történik. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi. IV. törvény (megbízási jogviszony) az irányadó. 
 

Jelen módosító Alapító Okirat 2010. május 1-től hatályos. 

Az Alapító Okirat jelen módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 

Zalakomár, 2010. június 10.       

 

 Mándó Tibor       Varga Miklós 
   Miháld község polgármestere      Zalakomár község  polgármestere 
 
 

 Pintér Lajos      Hábli Nándor 
  Pat község polgármestere      Sand község polgármestere 
 
 
         Szegedi Bernadett     Pappné Szabó Mónika 
       körjegyző             körjegyző 
 
 
    Dr. Weller – Jakus Tamás 
                jegyző 
 



 

 
5 

 

 
ZÁRADÉK 
 
A Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda módosító okiratát Zalakomár község Önkormányzat 
képviselő – testülete (9151 Zalakomár, Tavasz u. 13.), a 39/2010.(III.23.) Miháld község 
önkormányzatának képviselő – testülete a 14/2010.(VI.02.), Pat község Önkormányzat képviselő 
– testülete 16/2010.(VI.02.) míg Sand község Önkormányzat képviselő – testülete a 
19/2010.(VI.02.) képviselő – testületi határozatával elfogadta. 
 
Zalakomár, 2010. június 10. 
 
 
        Dr. Weller – Jakus Tamás 
         jegyző 


