
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 
Tel.: 63 / 578–510  Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 

 
10-3/2014. 

E L Ő T E R J E SZ T É S 
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
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Tárgy: Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2013. december 29-én a Magyar Közlöny 220. számában jelent meg 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Ávr.) módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet.   
 
Az Ávr. 5. § (1) bekezdése – mely a költségvetési szervek alapító okiratának kötelező tartalmi 
elemeit határozza meg- is módosult 2014. január 1-jével.  
 
Az Ávr. 5. § (1) bekezdése értelmében:  
az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv  
a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit,  
b) az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály rendelkezett,  
c) közfeladatát és szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és 
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását,  
d) illetékességét, működési körét,  
e) irányító szervének nevét, székhelyét,  
f) gazdasági besorolása - hatályon kívül helyezve 
g) vezetőjének megbízási rendjét, és  
h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését.  
 
Az Ávr. 5. § (1) bekezdése c) pontja helyébe lépett rendelkezés szerint az alapító okirat a költségvetési 
szerv közfeladatát és szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és 
főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását tartalmazza, vagyis a módosítás értelmében 
az alapító okirat nem tartalmazhat szakfeladat kódokat, mivel az nem alaptevékenységi kategória. 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolására a kormányzati funkció kódokat kell 
alkalmazni.  
 
Az Alapító okiratot érintő további tartalmi változás, hogy az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény (továbbiakban: Áht.) 2014. évtől hatályos módosításával megszűnt a költségvetési szervek 
gazdálkodási besorolása, emiatt az alapító okiratban már nem szerepelhet ezzel összefüggő 
rendelkezés. Emlékeztetem Önöket arra, hogy korábban ebbe a kategóriába soroltan önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szervekként működtek az intézmények, ennek megváltoztatásával 
a költségvetési szerv fogalma más definiálású. 
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A fentiekben leírtak miatt vált indokolttá az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító okiratának 
felülvizsgálata, áttekintése. 
 
Az Ávr. 180.  § (1) – (6) bekezdései értelmében, amennyiben az alapító okiratot csak a jogszabály által 
elrendelt besorolási kód megváltozása és gazdálkodási besorolásra vonatkozó rész miatt kellene 
módosítani, abban az esetben az egységes szerkezetű alapító okiratot elegendő az alapító okirat 
következő módosítása során elkészíteni.  

 
Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító okiratának felülvizsgálatát követően megállapítottuk, 
hogy célszerű a jelenleg hatályos Alapító okirat módosítását követő egységes szerkezetben 
történő kiadása.  
 
Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirata  alábbi módosítását javasoljuk: 
 

- A hatályos Alapító okirat preambuluma:  
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet 5. § 
(1)-(2) bekezdés, az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladat-rendről és az 
államháztartási szakágazati rendről, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény rendelkezései alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki. 
 

Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdés, a kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) 
NGM rendelet, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján az 
alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki. 

 
- A hatályos Alapító okirat 8. pontja törlésre kerül. 

 
- A hatályos Alapító okirat 9. pontja: 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján ellátandó óvodai nevelés. 
Szakágazati besorolása (TEÁOR):  8510 Óvodai nevelés   

 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül, és a módosított Alapító okirat 8. pontja helyébe lép: 

Közfeladata: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján ellátandó óvodai nevelés. 
A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:  
851020 Óvodai nevelés   

 
- A hatályos Alapító okirat 10. pontja: 

Tevékenységei: 
- A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet 

átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is 
magában foglaló óvodai nevelési tevékenység. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél 
éven belül betölti. 
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- Óvodai ellátás, integrált óvodai nevelés az alábbi kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
körében történik:  

o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen 
alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat (BTM) 

 
o Sajátos nevelési igényű gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján: 
 tanulásban akadályozott gyermek 
 testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) 
 beszédfogyatékos, 
 érzékszervi fogyatékos 

 látásfogyatékos: gyengén-látó (vízus 10%-30% - ig) 
 hallássérült (nagyothalló 30-65 DB) 
 műtéti úton helyreállított hallássérült (cochlea implantált) 

 
o Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai 

nevelése. 
 
Alaptevékenysége: 
Szakfeladat Megnevezés 

851 011 Óvodai nevelés ellátás 
851 012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851 000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
562 912 Óvodai intézményi étkeztetés 
841 907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel 
412 000 Lakó és nem lakó épület építése 
770 000 Kölcsönzés 
890 441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890 442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
855 935 Szakmai továbbképzés 
856 020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 

Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
   
Helyébe az alábbi szövegrész kerül, és a módosított Alapító okirat 9. pontja helyébe lép: 
 

Szakmai alaptevékenysége: 
- A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő 

foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai 
nevelési tevékenység. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. 

- Óvodai ellátás, integrált óvodai nevelés az alábbi kiemelt figyelmet igénylő gyermekek körében történik:  
o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat (BTM). 
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o Sajátos nevelési igényű gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján: 
 tanulásban akadályozott gyermek, 
 testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), 
 beszédfogyatékos, 
 érzékszervi fogyatékos 

 látásfogyatékos: gyengén-látó (vízus 10%-30% - ig), 
 hallássérült (nagyothalló 30-65 DB), 
 műtéti úton helyreállított hallássérült (cochlea implantált). 

 
o Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése. 

 
A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
megjelölése: 
 
061020  Lakóépület építése, 
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai, 
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés, 
096010  Óvodai intézményi étkeztetés, 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai, 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. 

 
Vállalkozási tevékenysége: a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
- A hatályos alapító okirat Záradéka: 

A CSKEO alapító okiratát Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 
34/2007. (VII.11.) sz. CSKTT határozatával fogadta el 2007. augusztus 1. hatálybalépéssel. 
A CSKEO alapító okiratát Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 
64/2007. (X.03.) sz. CSKTT határozatával módosította. 
A CSKEO alapító okiratát Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 
14/2008. (III.12.) sz. CSKTT határozatával módosította. 
A CSKEO alapító okiratát Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 
43/2009. (VII.06.) sz. CSKTT határozatával módosította 2009. július 1. napjától kezdődő 
hatálybalépéssel. 
A CSKEO alapító okiratát Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 
18/2010. (VI.2.) sz. CSKTT határozatával módosította 2010. július 1. napjától kezdődő 
hatálybalépéssel. 
A CSKEO alapító okiratának függelékét Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa a 47/2010. (IX.08.) sz. CSKTT határozatával módosította. 
A CSKEO alapító okiratát Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 
22/2011. (II.22.) sz. CSKTT határozatával módosította 2011. február 22. napjától kezdődő 
hatálybalépéssel. 
A CSKEO alapító okiratát Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 
30/2012. (IV. 25.) sz. CSKTT határozatával módosította 2012. április 26. napjától kezdődő 
hatálybalépéssel. 
A CSKEO alapító okiratát Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 
64/2012. (VIII. 31.) sz. CSKTT határozatával módosította 2012. szeptember 01. napjától 
kezdődő hatálybalépéssel. 
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A CSKEO alapító okiratát a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 
85/2012. (XI. 28.) sz. CSKTT határozatával módosította 2012. december 1. napjától kezdődő 
hatálybalépéssel. 
Az alapító okiratot a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 23/2013. 
(IV.30.) CSKTT határozatával módosította 2013. július 01. napjától kezdődő hatálybalépéssel. 
Az alapító okiratot az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 15/2013. 
(VIII. 26.) Atmöt határozatával módosította 2013. augusztus 27. napjától kezdődő 
hatálybalépéssel. 

 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 

Jelen alapító okirat 2014. január 01. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Alsó- Tisza-menti 
Egyesített Óvoda 2013. augusztus 27. napján kelt, 28-9/2013. iktatószámú, az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 15/2013. (VIII. 26.) Atmöt határozatával elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.  
 
Jelen alapító okiratot az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a …/2014. (II. 
…..) Atmöt határozatával hagyta jóvá.  

  
 

 
Javaslom az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirat módosítását a határozati 
javaslatban rögzítettek szerint.  
 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 

Indítványozom az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirata módosítása tárgyában 
beterjesztett előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2014. január 23. 
      
      Tisztelettel: 
 
         Forgó Henrik 
             Társulási Tanács Elnöke 
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…./2014. (II.....) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata jóváhagyása 
 

Határozati javaslat 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:  
 

1.) A Társulás Társulási Tanácsa  - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. ( XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint – az 
általa fenntartott  Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda ezen határozat 1. melléklete szerint 
módosított,  2. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalt  Alapító Okiratát  változtatás 
nélkül elfogadja. 
Végrehajtás határideje:  azonnal, legkésőbb 2014. február 28. 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik elnök 

Kató Pálné hivatalvezető 
Beszámolás határideje:  soros ülés 

 
2.) A Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás Társulási Tanács Elnökét, hogy 

képviseletében és nevében a Tanács  által  jóváhagyott, az 1. pont szerinti módosított  és  
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.  
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik, elnök 
Beszámolás határideje:  soros ülés 

 
3.) A Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy gondoskodjon az 

Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata  
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében  a Magyar Államkincstár Csongrád 
Megyei Igazgatósága  és az érintett költségvetési szerv vezetője részére történő megküldéséről 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné, törvényességi felelős 
Beszámolás határideje:  soros ülés 
 

 
Határozatról  értesítést kap: 

- Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Igazgatója (Szeged) 
- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
- Társulás Társulási Tanács Tagjai (Székhelyén) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
- Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) 
- Irattár 


