2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai
Géderlak-Ordas Intézményfenntartó Társulási Tanács 4
önkormányzatok polgármesterei és alpolgármesterei a tagjai:

tagú,

a

társulást

létrehozó

Katona György TT elnök ( Géderlak Község Önkormányzat polgármester)
Kiss Lászlóné TT tag ( Géderlak Község Önkormányzat alpolgármester)
Szabó Zsolt TT tag ( Ordas Község Önkormányzat polgármester)
Tóth Judit TT tag( Ordas Község Önkormányzat alpolgármester)
A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
A Mötv. 87. §-a alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak
abban, hogy az alábbi önkormányzati feladat- és hatáskörök hatékonyabb, célszerűbb ellátására
jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre és a Társulási Tanács által alapított
költségvetési szerv (e megállapodás 7.) pontjában megjelölt intézmény alapító okiratában
meghatározott kormányzati funkciók szerint) ellátja:
a.) a Mötv. 13. §. (1) bekezdés 6. pontja valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 8. §-a szerinti óvodai ellátást,
b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2) bekezdése szerinti gyermekétkeztetés: az óvodába és a
társulást fenntartó önkormányzatok közigazgatási területén tankerületi központ által
fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekek, tanulók
étkeztetését vásárolt szolgáltatás útján,
c.) a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján,
d.) a Mötv. 13. §. (1) bekezdés 8a) szociális szolgáltatások és ellátások feladatok közül a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (továbbiakban: Szoctv.) 1993. évi III.
törvény 62. §-a szerinti étkeztetést vásárolt szolgáltatás útján.

A Társulás által alapított költségvetési szer:
Mesevár Óvoda és Szociális Étkeztetés 6334 Géderlak, Kossuth u. 95.
Vezetője: Borsodiné Vargacz Edit

4.A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 8.§ -a alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1)bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai nevelés, a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § alapján
gyermekétkeztetés, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
62. § alapján étkeztetés.
4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

851020

óvodai nevelés

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen található, a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi.
Az óvodai nevelés magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokhoz, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozásokat, továbbá a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint
sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs foglalkoztatást iskola életmódra való felkészítés.
-integráltan (többi gyermekkel együtt) nevelhető Sajátos Nevelési Igényű gyermekek
nevelése, ellátása: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság
véleménye alapján:
-mozgásszervi,
-érzékszervi,
-értelmi vagy beszédfogyatékos,
-több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
-integrálható autizmus spektrum zavarral,
-egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdenek
-napközi otthonos jellegű ellátás napi többszöri étkeztetéssel, foglalkozási időn túli
felügyelettel, pihentetéssel,
Óvodai fejlesztő program megszervezése (személyiségfejlesztő, tehetséggondozó,
felzárkóztató program keretében).
Iskolai, munkahelyi és szociális étkezés biztosítása a telephelyen.
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

091120

3

091140

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyemekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

098023

a korai fejlesztés és fejlesztő nevelés szakmai feladatai

7

098024

8

104037

a korai fejlesztés és fejlesztő nevelés működtetési
feladatai
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

9

107051

szociális étkeztetés

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Géderlak és Ordas község
közigazgatási területe, férőhely esetén más település közigazgatási területéről is fogadhat
gyermekeket.

Törzskönyvi bejegyzést lásd
mesevár óvoda:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar5=201854&ktpar1=0
Géderlak-Ordas Intézményfenntartó Társulás:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar5=201854&ktpar1=0

