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1. melléklet a ............./2014. (..... . ...) Atmöt határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 
2014. január 1. nappal az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirata (továbbiakban: 
Alapító okirat) az alábbiak szerint módosul: 
 
Az alapító okirat preambulumának helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 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. 

 
Az Alapító okirat 8. pontja törlésre kerül. 
 
Az Alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

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

Az alapító okirat 10. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
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). 

 
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). 
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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. 

 
 

Az Alapító Okirat Záradék része helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
Záradék:  
 
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.  
 
 
             
 
Csanytelek, 2014. ......................... 
 
 
      P.H. 
 
 

 
---------------------------------------------------------- 

a Társulás elnöke 
 
 
 

 


