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ELŐTERJESZTÉS 
............................... Önkormányzata Képviselő-testülete  

2015. májusi ülésére 
 
Tárgy: Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata véleményezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) által 
fenntartott Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (6645 Felgyő, Templom u. 1.) alapító okiratát az 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 4/2014. (II. 05.) Atmöt határozatával 
hagyta jóvá, melyet Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 31. napján 
ülésén jóváhagyott 13/2014. (I. 31.) Ökt határozatával.  
 

 
2015. január 1-jétől az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) 
bekezdés értelmében az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv adja ki a kincstár által 
rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. 
 
2015. január 1-jétől az Áht. 111. § (26) bekezdése értelmében a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvénnyel megállapított 8/A. § (2) 
bekezdése nem érinti a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. 
évi XCIX. törvény hatálybalépésekor már megalapított költségvetési szervek alapításának 
érvényességét, azonban a költségvetési szerv alapító okiratának a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény hatálybalépését követő 
módosításánál az alapító okiratot a kincstár által közzétett formanyomtatványnak megfelelően 
módosítani kell. 
 
A Magyar Államkincstár 06-TNY-251-2/2015-359221 számú határozatában tájékoztatott a törzskönyvi 
nyilvántartásban hivatalból történő adatmódosításáról, mely szerint a 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
helyett 096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és 096025- munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben kormányzati kódokat kell alkalmazni. A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásában átvezetett kormányzati funkció kód változásokat a költségvetési szerv okiratán is 
módosítani kell az Áht. 105. § (3) bekezdés, valamint az Ávr. 167/C. § (1) bekezdés d) pontjában 
foglaltaknak megfelelően, tekintettel arra, hogy az alapító okiratok érvénytelen kormányzati funkció kódokat 
nem tartalmazhatnak.  
 
A fentieket betartva a Magyar Államkincstár honlapjáról letöltött formanyomtatvány szerinti alapító 
okiratot fogad be a Csongrád Megyei Igazgatóság a törzskönyvi nyilvántartásban történt változás 
átvezetésére. A formanyomtatvány szerinti Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda egységes szerkezetű 
Alapító okirat a tárgyi előterjesztés 1. melléklete.  
 
Javasoljuk az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirat módosító okiratát az 1. 
melléklet, míg az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 2. melléklet és a határozati 
javaslatban rögzítettek szerinti jóváhagyását. 
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Tisztelt Képviselő-testület!  

 
Indítványozzuk az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okirata módosítása tárgyában 
benyújtott előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 

 

 

........................., 2015. május 18. 
       

 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
                            polgármester            jegyző 
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../2015. (V. …..) ................. határozat 
 
Tárgy:  Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata véleményezése 
 

Határozati javaslat 
 
................................ Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti tárgyú 
előterjesztésében foglaltakat és a Képviselő-testület ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt 
módosított, 2. mellékletként csatolt egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadta és felkéri 
Forgó Henrik polgármester urat ezen döntés Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsában való képviseletére.  
 
 
Erről  értesítést kap: 
- Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke, Tagjai (Székhelyükön) 
- Kató Pálné jegyző 
- Márton Erzsébet Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Vezetője (Felgyő) 
Irattár
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…./2015. (V.....) …….. 1. melléklete 
 
Okirat száma: 36-4/2015. 

Módosító okirat 

Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa által 2014. február 07. napján kiadott, 4/2014. (II. 05.) Atmöt határozattal 
elfogadott, 10-5/2014. 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. (V. 29.) Atmöt határozatra figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az Alapító okirat 9. pontja: 
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. 

 
 
 
Helyébe az alábbi szövegrész kerül az új, egységes szerkezetű Alapító okirat 4.4. pontjába: 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 061020 Lakóépület építése 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

7 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

8 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Csanytelek, 2015. ............ 

P.H. 

 

______________________________    __________________________ 
  Kató Pálné          Forgó Henrik 
 a Társulás Törvényességi felelőse     a Társulás Elnöke 
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…./2015. (V.....) …….. 2. melléklete 
 
Okirat száma: 36-5/2015 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6645 Felgyő, Templom u. 1. 

1.2.2. telephelye:  

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 6647 Csanytelek, Kossuth u. 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás  

2.2.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 6647 Csanytelek, Kossuth utca 12. 

2 Felgyői Napközi Otthonos Óvoda 6645 Felgyő, Templom u. 1. 
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3 
Tömörkény István Napközi Otthonos 
Óvoda 

6646 Tömörkény, Óvoda u. 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
3.1.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 
ellátandó óvodai nevelés. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés   

4.3. A költségvetési szerv 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). 
 

o Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai 
nevelése. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 061020 Lakóépület építése 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

7 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

8 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

9 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Elsődlegesen az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás működési területén belül Csanytelek, 
Felgyő községek közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjét meghatározó jogszabályok: a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési- oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet. 
A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
gyakorolja.  
A tagintézményben a tagintézmény-vezetőjének megbízása rendje: a tagintézmény-vezetőt az általa kiírt pályázati 
eljárás lefolytatása során bízza meg. Az eljárás megegyezik a magasabb vezetői megbízás eljárási 
rendjével. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a költségvetési szerv vezetője látja el, aki a 
megbízás adása előtt az érintett település Képviselő-testületének egyetértését köteles kikérni. A 
tagintézmény-vezető felett a munkáltatói jogokat a költségvetési szerv vezetője látja el.  

A költségvetési szerv vezetője a tagintézmény vezetését átmenetileg és tartósan is elláthatja. 

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 

2 munkajogviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 2011. évi I. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/426021/tvalid/2015.4.17./tsid/256
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A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti 
feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési 
Szabályzat határozza meg.  

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

6.1.2. székhelye: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: Óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló és az államháztartásról szóló törvény és az annak végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást 
érintő szabályozása alapján, mely szerint a működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos 
kiadások előirányzata az intézmény mindenkori költségvetésében szerepel, azzal az 
intézmény gazdálkodik, a kötelezettségvállalás, szakmai igazolás és utalványozás 
feladatokat ellátja.  

6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye: 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 6647 Csanytelek, Kossuth u. 12. 

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

6.4.1. székhelyén: 176 fő 

6.4.2. tagintézményében: 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 Csanytelek község 126 férőhely 

2 Felgyő község 50 férőhely 

3   

6.7. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
A Társulás gazdálkodása egyes szabályairól szóló Társulási határozatok, a Társulás éves költségvetési 
határozata, valamint más hatályos jogszabályi előírások határozzák meg. A feladatok ellátásához a 
költségvetési szervnek rendelkezésére áll a székhelyén (Felgyő) és a telephelyén lévő ingatlan, a rajta 
található épülettel, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök és az éves költségvetés szerinti 
pénzeszköz. A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő- oktató munka és a 
pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátásához szükséges mértékben szabadon használhatja. 
A költségvetési szerv használatában lévő, az alapító Társulás és/vagy az alapító Társulás tagjaként 
működő adott települési Önkormányzat tulajdonát képező (a tagintézménynek helyt adó) ingatlanok, 
valamint az ingó vagyon felett a rendelkezési jog csak az ingyenes, teljes körű jog gyakorlására, 
rendeltetésszerű használatára terjed ki. Az önkormányzat és a Társulás tulajdonában, és a költségvetési 
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szerv használatában lévő vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg a költségvetési szervet. 
Az ilyen vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása 
vonatkozásában a költségvetési szerv a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű használatnak megfelelően 
– az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – a vonatkozó Társulási gazdálkodási határozatban meghatározott 
időtartam szerint, mértékben és módon önállóan, a tulajdonos hozzájárulása alapján dönt. 
A költségvetési szerv pénzellátása a Társulás általi finanszírozás szerint történik. A költségvetési szerv 
önálló bankszámlával rendelkezik a Társulás számlavezető pénzintézeténél. 

A fenntartó Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által a költségvetési szerv használatába adott, 
Csanytelek Község Önkormányzata, Felgyő Község Önkormányzata és a Társulás törzsvagyonába 
sorolt, valamint a költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlan vagyon. 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon 
feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 
Felgyői Óvoda Felgyő 

87/138. 
3475  köznevelési 

intézmény 

2 
Csanyteleki Óvoda Csanytelek 

337/21. 
3263  köznevelési 

intézmény 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. február 07. napján kelt, 10-5/2014. okiratszámú alapító okiratot 
visszavonom. 

Csanytelek, 2015. 

P.H. 

 

______________________________    __________________________ 
  Kató Pálné          Forgó Henrik 
 a Társulás Törvényességi felelőse     a Társulás Elnöke 
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