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  Alsóörs Község Önkormányzata 
  8226. Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49. 

  Tel.:(87)447-192 

  Fax: (87)447-221 

    E. mail:hivatal@alsoors.hu 

  

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Képviselő-testület 2017. április 27-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Napraforgó Óvoda Alapító Okirat módosítása 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

 

A Napraforgó Óvoda óvodai csoporttal, illetve mini bölcsődével 

történő bővítése következtében szükséges módosítani az intézmény 

alapító okiratát. 

 

Tekintettel a fentiekre, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az 

előterjesztéshez csatolt Módosító Okiratot elfogadni szíveskedjen. 

 

Alsóörs, 2017. április 25. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

         Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

 

 

… /2017.(IV.25.) Önk. sz. határozati javaslat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napraforgó Óvoda 

Alsóörs (székhelye: 8226 Alsóörs, Óvoda utca 2.) mellékelt 1/2017. 

Al.Ok. számú Módosító Okiratát elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a 

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához a változásokat 

jelentse be a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés 

céljából. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 
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Okirat száma: 1/2017. Al.Ok. 

Módosító okirat 

 
A Napraforgó Óvoda Alsóörs, az Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. 
július 8. napján kiadott 1/2015.Al.Ok. 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 – KT határozat száma…/2017. (IV. 27.)sz. önkormányzati 
határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
 
 

1. Az Alapító Okirat 1.1.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1.1.1 Költségvetési szerv megnevezése: Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 

2. Az Alapító Okirat a lép: 2.2 ponttal kiegészül: 

2.2 A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 109/2012. (V.29.) sz. Önk. Hat. 
 

3. Az Alapító Okirat a lép: 3.2 ponttal kiegészül: 
3.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszűntetésére jogosult szerv: 

3.2.1 megnevezése: Alsóörs Község Önkormányzata 
3.2.2 székhelye: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49. 

 
 

4. Az Alapító Okirat 4.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4.1 Költségvetési szerv közfeladata:  
 
4.1.1 a 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §. (1) 

bekezdés 6. pontja alapján: óvodai nevelés 

4.1.2 a 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 94. § 
(3) a) pontja alapján: bölcsődei ellátás 

 

5. Az Alapító Okirat 4.4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 
kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 

2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 104031  Gyermekek bölcsődei ellátása 
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8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

9 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

6. Az Alapító Okirat 4.5 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Alsóörs,  Balatonfűzfő 

7. Az Alapító Okirat 4.6 pontja törlésre kerül 

 

8. Az Alapító Okirat 5.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény élén intézményvezető 
áll, akit a Képviselőtestület nevez ki határozott időre ( 5 évre ), nyilvános pályázati 
eljárás útján. A pályázat előkészítését és a pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a 
jegyző látja el. Az intézményvezetői megbízás feltételeit a köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 67. § tartalmazza.  

9. Az Alapító Okirat 5.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

Közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

Törvény, a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, a 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

2 Munkaviszony Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény 

 

10. Az Alapító Okirat 5.6 pontja törlésre kerül 

11. Az alapító okirat 6.1. pontja a 3.2. pontba kerül, a 6. pont sorszámozásának változása 
mellett. 

 

12. Az Alapító Okirat 6.1.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

6.1.1. típusa: többcélú intézmény: óvoda-bölcsőde 
 

13. Az Alapító Okirat a 6.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 

6.2 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 
tanulólétszám a köznevelési intézmény 

 

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 

tanulólétszám 

1 Napraforgó Óvoda és Bölcsőde óvoda 75 

2 Napraforgó Óvoda és Bölcsőde mini bölcsőde 7 
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14. Az Alapító Okirat a 6.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 

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 
8226 Alsóörs, Óvoda utca 2. 519/1 használati óvoda, mini bölcsőde, 

konyha, étkezőhelyiség, 

udvar 

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

alkalmazni. 

Kelt: Alsóörs, 2017. április … 

P.H. 

aláírás 
16. Záró rendelkezés 
 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. július 8. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Alsóörs, 2017. április ... 

P.H. 

aláírás 
 

 


