
 

Szám:             /2014. 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Módosítása 

 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás  az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja és (4) 

bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 5. §-a, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 87-94. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 21. § (3) bekezdése alapján a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint módosítja:” 

 

1.) Az Alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1. A költségvetési szerv megnevezése: Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda” 

 

2.) Az Alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. A költségvetési szerv fenntartó neve és székhelye:  

    Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás  

    8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.” 

      

3.) Az Alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv jogi személy. 

Vezetője az óvodavezető, akit a Társulási Tanács  nevez ki és a Társulási Tanács Elnöke 

gyakorolja felette a munkáltatói jogokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelően.” 

 

4.) Az Alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„11. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

         A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint biztosítja az óvodai 

nevelés mint köznevelési közfeladat ellátását. Biztosítja továbbá a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint az óvodai 

nevelésben részesülő gyermekek étkeztetését. 

  

   11.1.  A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:  

851020  Óvodai nevelés 

   11.2. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti     

besorolása: 

            091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

           091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai  

  096010  Óvodai intézményi étkeztetés” 

 

5.) Az Alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„14. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 25 fő.  

      Csoportok száma: 1 vegyes csoport. 

      OM azonosító: 201040.” 

 

Záradék  

Az Alapító Okirat módosítását Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács a …/2014.(..) számú határozatával 2014. július 

1 hatállyal jóváhagyta.  

 

Kővágóörs, 2014. május „     „ 

              Horváth Dezső                                                    

               Társulási Tanács Elnöke 


