
 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

 

Kővágóörsi Napköziotthonos Óvodának a Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést 

biztosító Intézményfenntartó Társulás által 2014. május 29. napján kiadott, 920-4/2014. 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 ………/2015.(…) T.T. 

határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 

 

 

1. Az alapító okirat bevezető részének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

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

évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát a 

következők szerint adom ki:” 

2. Az Alapító okirat 3. pontja helyébe – mely a módosított okiratban a 2.1. pont alatt 

szerepel - az alábbi rendelkezés lép: 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. 08. 01.” 

 

3. Az Alapító okirat 10. pontja helyébe – mely a módosított okiratban a 4.1. pont alatt 

szerepel - az alábbi rendelkezés lép: 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a 

szerint az óvodai nevelés mint közfeladat ellátása.” 

 

4. Az Alapító okirat 11. pontja helyébe – mely a módosított okiratban a 4.3. pont alatt 

szerepel - az alábbi rendelkezés lép: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés” 

 
 

5. Az Alapító okirat 11.2. pontja helyébe – mely a módosított okiratban a 4.4. pont alatt 

szerepel - az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

„ 

 



 

2 

6. Az Alapító okirat 13. pontja helyébe – mely a módosított okiratban az 5.2. pont alatt 

szerepel – az alábbi rendelkezés lép:   

 

„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, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása 

tárgyában kiadott 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 

„ 

 

 

7. Az Alapító okirat 15. pontja helyébe – mely a módosított okiratban a 6.4. pont alatt 

szerepel -  az alábbi rendelkezés lép: 

„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 

8254 Kővágóörs, Jókai u. 54. 257 770 Vagyon feletti 
rendelkezés 
joga 30.000,-
Ft értékhatár 
felett 
Kővágóörs 
Község 
Önkormányzat 
hatáskörébe 
tartozik 

óvoda 

 

„ 

 

8. Az Alapító okirat „záradék” rendelkezés helyébe a következő „7. Záró rendelkezés” 

lép: 

 

„7. Záró rendelkezés 

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

egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 29. napján kelt, 920-4/2014. okiratszámú alapító 

okiratot visszavonom.” 

  

9. Az Alapító okirat új számozás szerinti 5. alcíme a következő 5.3 ponttal egészül ki: 

 

„5.3.  A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv 

felépítését, működési rendjét az SZMSZ tartalmazza.” 
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10. Az Alapító okirat új számozás szerinti 6. alcíme a következő 6.2.3. ponttal egészül ki: 

 

„ 6.2.3 gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény előirányzatai felett 

teljes jogkörrel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási 

joggal és felelősséggel bír. Gazdálkodását a székhely szerinti önkormányzat Képviselő-

testületének hivatala látja el, külön megállapodás alapján. A rendelkezésre álló 

vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja a 

vonatkozó központi, és a társulási megállapodás rendelkezéseinek megfelelően.” 

 
11. Az Alapító okirat  6., 12., 16., 17.,  pontja elhagyásra kerül. 

 

12. Az Alapító okirat 14. pontjából a „ Csoport szám: 1 vegyes  csoport.  OM azonosító: 201040” 

szövegrész elhagyásra kerül. 

  

 

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

 

Kelt: Kővágóörs, 2015.   

 

P.H. 

 

 

aláírás 


