Okirat száma:……./2017./K.

Módosító okirat
Kővágóörsi Napköziotthonos Óvodának a Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést
biztosító Intézményfenntartó Társulás által 2015. augusztus 31. napján kiadott,
2493/2015. 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 ……./2017.(……..) T.T. határozatra figyelemmel –a következők szerint
módosítom:

1. Az Alapító okirat 2. pontja a következő 2.2. alponttal egészül ki:
„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést
Intézményfenntartó Társulás
2.2.2. székhelye: 8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.

biztosító

2. Az Alapító okirat 3. pontja a következő 3.2. alponttal egészül ki:
„3.2. A köznevelési intézmény fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Kővágóörs és
Intézményfenntartó Társulás

Kékkút

községek

óvodai

nevelést

biztosító

3.2.2. székhelye: 8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.
3. Az Alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés. A közös fenntartású intézmény
biztosítja a községek kötelező alapfeladatai körében az óvodai nevelésen kívül az óvodai
intézményi étkeztetést, munkahelyi étkeztetést, valamint a Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatait.”
4. Az Alapító okirat 4.3. pontja a következő 4.3.1. alponttal egészül ki:
„4.3.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek(SNI) ellátása- a többi gyermekkel együtt nevelhető:
1. beszédfogyatékos,
2. enyhe értelmi fogyatékos,
3. enyhén mozgáskorlátozott gyermekek.
A feladatot a költségvetési szerv a székhelyén működő egy csoportban látja el, ahol a férőhely 25
fő. E férőhely terhére legfeljebb 2 fő integrálható.”

5. Az Alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás , működtetési feladatai

3

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

1
2

„

6. Az Alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv jogi személy.
Vezetője az óvodavezető, aki közalkalmazotti jogviszonyban áll, akit a Társulási Tanács nevez ki
és a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja felette a munkáltatói jogokat a mindenkor hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően.”
7. Az Alapító okirat 5.2. pontja a következő 2. sorral egészül ki:
„
2.

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

„
8. Az Alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül.
9. Az Alapító okirat 6.1. pontja elhagyásra
számozásának értelemszerű megváltozásával.

kerül, a további szerkezeti egységek

10. Az Alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

8254 Kővágóörs, Jókai u. 54.

…

25 fő

„

2

11. Az Alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő 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

8254 Kővágóörs, Jókai u. 54.

257

Vagyon feletti
rendelkezés joga
30.000,-Ft
értékhatár felett
Kővágóörs
Község
Önkormányzat
hatáskörébe
tartozik

óvoda

1

„
12. Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Kővágóörs, 2017. április

P.H.

Horváth Dezső

Társulási Tanács Elnöke

3

