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ELŐTERJESZTÉS 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
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Tárgy: Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Alapító Okiratának módosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a  Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
(Továbbiakban Társulási Tanács) 2013. április 15. napján megtartott ülésén megtárgyalta a Csongrádi 
Kistérség Többcélú Társulása jövőjéről szóló előterjesztést, melynek keretében elfogadta a 20/2013. (IV. 15.) 
CsKTT. határozatot a többcélú társulás átalakításával kapcsolatosan. A Képviselő-testületek döntése alapján 
a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódlással való átalakításával  2013. július 1. napjától 
Csanytelek, Felgyő, Tömörkény Községek jogi személyiséggel rendelkező, Alsó-Tisza menti Önkormányzati 
Társulást hoznak létre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-
ában biztosított jogon, az alábbi önkormányzati feladatok önkormányzati társulásban való ellátására: 
 
 területfejlesztési feladatok (terület- és településfejlesztés), 
 turizmus, határon átnyúló együttműködés, 
 belső ellenőrzés, 
 egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok (központi orvosi ügyelet), 
 óvodai nevelés, 
 szociális ellátással kapcsolatos feladatok, 
 családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, ifjúságvédelmi feladatok, 
 rendészeti feladatok (közbiztonsági együttműködés), 
 állategészségügyi feladatok, 
 esélyegyenlőségi program megvalósítása, 
 pénzügyi, gazdasági feladatok. 
 
A jogutód Társulás neve:  Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Székhelyének címe:   6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
A jogutód Társulás tagjai és azok székhelye:  

- Csanytelek Község Önkormányzata, 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. 
- Felgyő Község Önkormányzata, 6645 Felgyő, Széchenyi u. 1. 
- Tömörkény Község Önkormányzata, 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. 

A Társulás székhely települése:  Csanytelek Község  
Irányító szerve:    Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
 
A Társulási, valamint az érintett települések Képviselő-testületi döntései alapján az Alsó-Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás 2013. 07. 01. napjától továbbra is fenntartói jogokat gyakorol a Felgyői székhelyű 
Egyesített Óvoda tekintetében. 
 
A jogutód Társulás nevének módosítása miatt az Óvoda névváltoztatása is indokolttá válik 2013. 07. 01. napjától.  
A fentiek alapján a módosított Alapító Okirat tartalmazza a jogutód fenntartó adatait, az intézmény névmódosítását, az 
alapító okirat tartalmi elemeinek pontosítását. 
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Az Óvoda Alapító Okiratának módosítása az alábbiak szerint: 
 

- Az alapító okirat preambulumának 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, az 
56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről 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. 

 
- Az alapító okirat 1. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 

Az intézmény 
Neve: Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda 
Székhelye: 6645 Felgyő, Templom u. 1. 
Költségvetési törzsszáma: 359 221 
 

- Az alapító okirat 2. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Az intézmény tagintézménye: 
6647 Csanytelek, Kossuth u. 12.  Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 
 

- Az alapító okirat 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja 2013. július 01. napjától az Alsó-Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás. A Társulási Tanácsa 20/2013. (IV.15.) CsKTT. határozata értelmében 
lapján a Többcélú Társulás jogutódja 2013. 07. 01. napjától továbbra is intézményi fenntartói jogokat 
gyakorol az Egyesített Óvoda tekintetében. A Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája jogutódja az 
Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda 2013. július 01. napjától. 
 

- Az alapító okirat 5. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Az intézményt alapító: 
Neve:  Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
Székhelye:  6647 Csanytelek,Volentér János tér 2. 
 

- Az alapító okirat 6. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Az intézményt fenntartó: 
Neve:  Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás  
Székhelye:  6647 Csanytelek,Volentér János tér 2. 
 

- Az alapító okirat 7. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Az intézményt működtető: 
Neve:  Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás  
Székhelye:  6647 Csanytelek,Volentér János tér 2. 
 
 

- Az alapító okirat 8. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.   
Számviteli, pénzügyi feladatait külön megállapodás alapján Csanyteleki  Polgármesteri Hivatala látja 
el. 
Gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet éves költségvetés alapján folytatja.  
A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a kötelezően ellátandó 
feladatok során keletkező térítési díjak és intézményi ellátások díjainak beszedési rendjéről. A 
rendelkezések kiterjednek a nem vállalkozási tevékenység körébe tartozó, az alaptevékenysége 
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feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások 
fokozott kihasználásából eredő bevételek díjainak és a bevételek megállapodás útján történő 
szerzésének szabályaira, amelyet nem nyereségszerzés céljából végeznek. 

 
- Az alapító okirat 10. pontjában szereplő „Alaptevékenysége” részben a szakfeladatok számának és 

megnevezésénél az alábbi átvezetések valósulnak meg:   
770 000 Kölcsönzés helyett 770 000 Kölcsönzése, operatív lízing  
890 442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása helyett 890 442 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
   

- Az alapító okirat 11. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Illetékessége, működési köre: 
Elsődlegesen az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás működési területén belül Csanytelek, 
Felgyő községek közigazgatási területe. 
 

- Az alapító okirat 12. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
A kinevezési jogkör gyakorlója a Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás nyilvános pályáztatás 
alapján.   
Az intézmény igazgatójának megbízási rendjét meghatározó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési- 
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet. 
Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja.  
A tagintézmény-vezetők megbízásának rendje: A tagintézmény-vezetőt az igazgató pályázat alapján bízza 
meg. Az eljárás megegyezik a magasabb vezetői megbízás eljárási rendjével. A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat az intézmény igazgatója látja el, aki a megbízás adása előtt az érintett 
település Képviselő-testületének egyetértését köteles kikérni. A tagintézmény- vezető felett a 
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója látja el.  
Az intézmény igazgatója tagintézmény vezetést átmenetileg és tartósan is elláthatja. 

 
- Az alapító okirat 14. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
- közalkalmazotti jogviszony, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó, 
- munkajogviszony, melyekre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2011. évi I. törvény az 

irányadó. 
 

- Az alapító okirat 15. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A fenntartó Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás által a használatába adott, Csanytelek Község 
Önkormányzata, Felgyő Község Önkormányzata és a Társulás törzsvagyonába sorolt, valamint a 
költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlan vagyon. 

  Használatában álló ingatlan vagyontárgy:  
 
 

Megnevezés Hrsz. Művelési ág Terület   m² 
Felgyői Óvoda Felgyő 87/138. kivett 3475 
Csanyteleki Óvoda Csanytelek 337/21 kivett 3263 

 
- Az alapító okirat 18. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül, és egyúttal az alapító okirat Függelék 

része törlésre kerül. 
Mutatószámok:  



4 

 

Intézményi férőhely:  Csanytelek:  126 férőhely 
                                   Felgyő:            50 férőhely 
 Maximálisan felvehető gyermeklétszám:  176 fő 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Indítványozzuk a beterjesztett előterjesztés,  az Óvoda Alapító Okirata módosítása megvitatását és 
változtatás nélküli elfogadását. 

 

Csanytelek, 2013. május 03. 

Tisztelettel: 

 

 

 Forgó Henrik         Kató Pálné 
                            polgármester            jegyző 
 
 
../2013. (VI. 10.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Alapító Okirata módosítása jóváhagyása 

 
Határozati  j a v a s l a t 

 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Csongrádi Kistérség 
Egyesített Óvodája Alapító Okirata módosítása” című előterjesztésében  foglaltakat és a Képviselő-
testület ezen határozatához csatolt tartalommal elfogadja a Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája Alapító Okirata 
módosítását a következők szerint:  

 
- Az alapító okirat preambulumának 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 
56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről 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. 

 
- Az alapító okirat 1. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 

Az intézmény 
Neve: Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda 
Székhelye: 6645 Felgyő, Templom u. 1. 
Költségvetési törzsszáma: 359 221 

- Az alapító okirat 2. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Az intézmény tagintézménye: 
6647 Csanytelek, Kossuth u. 12.  Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 
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- Az alapító okirat 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jogutódja 2013. július 01. napjától az Alsó-Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás. A Társulás Társulási Tanácsa 20/2013. (IV.15.) CsKTT. határozata 
értelmében a többcélú társulás jogutódja 2013. 07. 01. napjától továbbra is intézményi fenntartói 
jogokat gyakorol az Egyesített Óvoda tekintetében. A Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája 
jogutódja az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda 2013. július 01. napjától. 
 

- Az alapító okirat 5. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Az intézményt alapító: 
Neve:  Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
Székhelye:  6647 Csanytelek,Volentér János tér 2. 
 

- Az alapító okirat 6. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Az intézményt fenntartó: 
Neve:  Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás  
Székhelye:  6647 Csanytelek,Volentér János tér 2. 
 

- Az alapító okirat 7. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Az intézményt működtető: 
Neve:  Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás  
Székhelye:  6647 Csanytelek,Volentér János tér 2. 

- Az alapító okirat 8. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.   
Számviteli, pénzügyi feladatait külön megállapodás alapján Csanyteleki Polgármesteri Hivatal látja el. 
Gazdálkodását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet éves költségvetés alapján folytatja.  
A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a kötelezően ellátandó 
feladatok során keletkező térítési díjak és intézményi ellátások díjainak beszedési rendjéről. A 
rendelkezések kiterjednek a nem vállalkozási tevékenység körébe tartozó, az alaptevékenysége 
feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások 
fokozott kihasználásából eredő bevételek díjainak és a bevételek megállapodás útján történő 
szerzésének szabályaira, amelyet nem nyereségszerzés céljából végeznek. 

 
- Az alapító okirat 10. pontjában szereplő „Alaptevékenysége” részben a szakfeladatok számának és 

megnevezésénél az alábbi átvezetések valósulnak meg:   
770 000 Kölcsönzés helyett 770 000 Kölcsönzése, operatív lízing  
890 442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása helyett 890 442 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
   
 

- Az alapító okirat 11. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
Illetékessége, működési köre: 
Elsődlegesen az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás működési területén belül Csanytelek, 
Felgyő községek közigazgatási területe. 
 

- Az alapító okirat 12. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
A kinevezési jogkör gyakorlója a Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás nyilvános pályáztatás 
alapján.   
Az intézmény igazgatójának megbízási rendjét meghatározó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet, a nevelési- oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet. 
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Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja.  
A tagintézmény-vezetők megbízásának rendje: A tagintézmény-vezetőt az igazgató pályázat alapján bízza 
meg. Az eljárás megegyezik a magasabb vezetői megbízás eljárási rendjével. A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat az intézmény igazgatója látja el, aki a megbízás adása előtt az érintett 
település Képviselő- testületének egyetértését köteles kikérni. A tagintézmény- vezető felett a 
munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója látja el.  
Az intézmény igazgatója tagintézmény vezetést átmenetileg és tartósan is elláthatja. 

 
- Az alapító okirat 14. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
- közalkalmazotti jogviszony, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó, 
- munkajogviszony, melyekre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2011. évi I. törvény az 

irányadó. 
 

- Az alapító okirat 15. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A fenntartó Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás által a használatába adott, Csanytelek Község 
Önkormányzata, Felgyő Község Önkormányzata és a Társulás törzsvagyonába sorolt, valamint a 
költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlan vagyon. 

  Használatában álló ingatlan vagyontárgy:  
Megnevezés Hrsz. Művelési ág Terület   m² 

Felgyői Óvoda Felgyő 87/138. kivett 3475 
Csanyteleki Óvoda Csanytelek 337/21 kivett 3263 

 
- Az alapító okirat 18. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül, és egyúttal az alapító okirat Függelék 

része törlésre kerül. 
 Mutatószámok:  

 Intézményi férőhely:  Csanytelek:   126 férőhely 
                                   Felgyő:              50 férőhely 
 Maximálisan felvehető gyermeklétszám:   176 fő 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyükön) 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezetője 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester  
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 

 
 


