
 

Kunfehértó Község Polgármesterétől 
 

E l ő t e r j e s z t é s  

 a Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása 

tárgyában 

(Képviselő-testület 2015. november 18-i ülésére) 

 

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda vezetője kérelemmel fordult a 

Képviselő-testülethez, melyben az alapító okirat módosítását kéri, névváltoztatás, valamint a 

kormányzati funkciókódok átvezetése miatt. 

A kérelmet támogatva az alábbi határozati javaslatot kérem elfogadni: 

 

Határozati javaslat: 

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda alapító 

okiratát módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el: 

Módosító okirat 

Kunfehértó Községi Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda a Kunfehértó 

Község Önkormányzata által 2013. 09. 17. napján kiadott, 79/2013.(IX.17.) 

Kt.sz. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 

§ (2) bekezdése alapján a következők szerint módosítom: 

1. A költségvetési szerv megnevezésével kapcsolatos rendelkezések: 

A költségvetési szerv megnevezésének módosítása, módosításának oka: 

Az óvoda nevelő-testületének kezdeményezésére az óvoda nevét Kunfehértó 

Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvodára, rövid néven: Mosolyvár 

Óvodára kívánja a Képviselő-testület változtatni. 

2. A költségvetési szerv tevékenységével kapcsolatos rendelkezések: 

A költségvetési szerv tevékenységének módosítása, módosításának oka: 

Az óvoda legutolsó egységes szerkezetű alapító okirata még a 

tevékenységek szakfeladatok szerinti bontását tartalmazza, mely 2014. 

február végével a MÁK által automatikusan átfordításra kerültek a 

kormányzati funkció kódokra, ezek megjelenítése szükséges az alapító 

okiratban. 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítására 

a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: polgármester 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

Kunfehértó, 2015. november 18. 

 
Huszár Zoltán 
polgármester 
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A l a p í t ó   o k i r a t 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:   Kunfehértó Községi Önkormányzat Mosolyvár Óvoda 

1.1.2. rövidített neve: Mosolyvár Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:         6413 Kunfehértó, Ady Endre utca 4. 

1.2.2. telephelye:        nincs 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:                        1994. 01. 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: alapító okirat 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.3.1. megnevezése:  Kunfehértó Község Önkormányzata 

2.3.2. székhelye:       6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése:  Kunfehértó Község Önkormányzata 

3.1.2. székhelye:       6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Kunfehértó Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye:        6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

A költségvetési szerv közfeladata: A köznevelési törvény alapján közfeladata a köznevelés, 

mely magában foglalja az óvodai nevelést. 

4.1. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.2. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

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

˗ Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

˗ Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 

˗ Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 

˗ Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

˗ Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

˗ A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

˗ Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 

6 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

7 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

8 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

9 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

4.4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:              Kunfehértó 

4.5. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: 2011. évi CXCV. tv. az 

államháztartásról. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás 

útján. A pályázattal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. tv. alapján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. tv. 

2 munkaviszony 2012. évi I. tv. 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa:        óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:   óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 



 

4 

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, mely az alapfeladatai 

ellátásához jóváhagyott személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, illetve 

egyéb közterhek előirányzatain túlmenően rendelkezik a közfeladat ellátásához 

szükséges dologi kiadások és beruházások előirányzatai felett, a pénzügyi és gazdasági 

feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezete ellenjegyzésével. 

6.2. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intéz-

mény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 

tanulólétszám 

1 Óvoda (6413 Kunfehértó, Ady Endre utca 4.) nappali 75 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe 

ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 6413 Kunfehértó, Ady Endre u. 4. 308. hrsz. 
vagyon használati 

jog 

óvodai nevelés, 

ellátás 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. 09. 17. napján kelt, 79/2013.(IX.17.) Kt.sz. okiratszámú 

alapító okiratot visszavonom. 

Kunfehértó, 2015. november 18. 

 

Huszár Zoltán 

polgármester 
 


