
 

Okirat száma: 29/2015.(v.27.) 

Módosító okirat 

A Szajoli Tiszavirág Óvoda Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2014.01.22. napján kiadott, 4/2011. (2.17.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom: 
 

 
1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Szajoli Tiszavirág Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 5081 Szajol, Szent István király út 70. 
 

 
2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.10.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: A helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. év LXV. törvény, 2013. január 1-től Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése, figyelemmel 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, majd a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) előírásaira 

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

2.3.1. megnevezése: Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.3.2. székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
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3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 
 

 
4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontjában 
meghatározott óvodai ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. § (1) bekezdés a) és r) pontjával meghatározott óvodai nevelés, és a többi 
gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése 

Az Nkt. 8. §-a alapján ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek 
óvodai nevelését. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A szakértő és rehabilitációs 
bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és 
oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus igénybevételével 
történik. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 

091120 Sajátos nev.igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

/az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
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tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd/ 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szajol Község közigazgatási 
területe, illetve a szabad kapacitás terhére egyéb település közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

4.7. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: az Áht. 7. § (1) bekezdése 
alapján önálló jogi személy, amely jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott 
közfeladatot lát el. 

 
 

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője az 
óvodaigazgatót. A jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 
óvodaigazgatót a Mötv. 41. § (7) bekezdése, a Kjt. 23. §, az Nkt. 83. § (2) bekezdés f) pontja 
előírásai szerint Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg, nyilvános 
pályázati eljárás útján, határozott időre. Felette a munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony (pl. 
megbízási jogviszony) 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv 
szervezeti ábráját, a működésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv Szervezeti 
és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 
 

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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6.1.2. székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, és a többi 
gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv az intézmény 
költségvetésében jóváhagyott előirányzatok keretei között önállóan gazdálkodik, a 
pénzügyi-gazdasági feladatait a Szajoli Polgármesteri Hivatal látja el, az 
intézmények között kötött munkamegosztási megállapodás alapján. 

6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

6.3.1. székhelyén: 120 fő 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

5081 Szajol, Szent István király út 70. 1151/6 486 Szajol Községi 
Önkormányzat 
Képviselő-
testülete 

óvoda 

 

 
7. Az alapító okirat 7-12. pontja elhagyásra kerül. 

 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Szajol, 2015. május 27. 

P.H. 

 Szöllősi József 
 alapítói joggyakorló szerv vezetőjének aláírása 

  

 


