Intézményalapító okirat
Ikt.sz.: 51/2013

1. Az intézmény hivatalos neve: Csanád Óvoda
2. Székhelye: 203 Érd, Csanád u. 7.
3. Típusa: óvoda
4. OM azonosítója: 032704
5. Alapfeladata: Óvodai nevelés
6. Alaptevékenysége:
Szakágazati (TEÁOR) besorolása:
8510 Iskolai előkészítő oktatás
Szakfeladata:
851011 Óvodai nevelés
7. Kiegészítő tevékenysége:
Szakágazati (TEÁOR) besorolása:
5629 Egyéb vendéglátás
Szakfeladata:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
8. Az engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő
9. Működési területe: Elsősorban Érd Város közigazgatási területe és környéke
10. Az alapító neve: Csanád Óvodai Alapítvány
11. Székhelye: 2030 Érd, Csanád u. 7.
12. A fenntartó neve: Csanád Óvodai Alapítvány
13. Székhelye: 2030 Érd, Csanád u. 7.
14. Az alapítás időpontja: 2005. 08. 29.
15. Az intézmény pénzforgalmi számlaszáma: 64800028-12024281

16. Az intézmény adószáma: 18299229-1-13
17. Az intézmény felügyeleti szervének neve és címe: Pest Megyei Kormányhivatal
18. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
19. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Bérlemény.
Tulajdonos: Budai Sándorné
2030 Érd, Csanád u. 7.
Helyrajzi szám: 13283
20. A vagyon feletti rendelkezés jogát a fenntartó (Csanád Óvodai Alapítvány) és a
megbízott intézményvezető gyakorolja.
21. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
önállóan gazdálkodó intézmény
22. Az intézmény költségvetését a fenntartó állapítja meg.
23. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok a fenntartót és a megbízott intézmény
vezetőt illetik meg.
24. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a
fenntartó bízza meg határozatlan időre, szerződését ő módosíthatja.
25. Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény fenntartója (Budai Sándorné,
alapítványi titkár)
intézmény vezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozók.
26. Az alapító okirat felülvizsgálatának rendje: A jogszabályok változása szerint.
27. Az intézményi SZMSZ elkészítésének, módosításának felelőse határideje:
A megbízott intézményvezető, a jogszabályban előírtak szerint.
28. Az SZMSZ elkészítéséért és módosításáért az intézmény vezetője felelős. Ha a
törvényi jogszabályok másként nem rendelkeznek, akkor a felülvizsgálatot, ill.
módosítást 5 évente kell elvégezni.
29. Az intézményt az alapító fenntartó megszüntetheti:
-ha feladatait, alaptevékenységét ellátni nem tudja, illetve nem az alapító okiratnak
megfelelően végzi,
-ha a szolgáltatás iránti igény megszűnt,
-ha az ellátandó feladat más módon, vagy más szervezetben
hatékonyabban teljesíthető.

30. Az intézmény megszűnését a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján vezetik
be.
31. Záró és hatályba lépő rendelkezések:
Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2013. szeptember 30.

Érd, 2013. szeptember 30.

----------------------------Kuratórium elnöke

-----------------------------kuratórium titkára

-Az első intézményalapító okirat dátuma: 2005. augusztus 31.
-Az első óvodai nevelési program elfogadásának dátuma: 2005. augusztus 10.
-Az intézmény képviselőjének neve: Budai Erika
-Az alapítvány képviselőjének neve: Budai Sándorné
-Az első nyilvántartásba vétel napja: 2008. augusztus 31. (Érd Város Önkormányzata)
ikt.sz.: 40537/2/2005

