
 

10                       KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

                POLGÁRMESTERE 

                2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

                Telefon: (28)- 507-133,    Fax: (28)-470-357 

 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére 

 
Tárgy: Városi Óvoda alapító okirata módosítása 
Érintett Bizottság:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
   Humánpolitikai Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) által fenntartott Városi 
Óvoda alapító okiratának módosítása jogszabályi változások okán vált indokolttá. 
 
2015. január 1-jétől módosításra került az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint a kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 
(XII. 29.) NGM rendelet.  
A Városi Óvoda hatályos alapító okiratát az Önkormányzat Képviselő – testülete 210/2013. 
(VIII.28.) számú határozatával hagyta jóvá. A testület által jóváhagyott dokumentumot 2014. 
február 11-én kelt alapító okirat kiegészítéssel, külön testületi döntés nélkül, központi 
jogszabályi előírás okán szükséges volt módosítani. Ez utóbbi 2014. január 1. hatállyal 
tartalmazza a költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolását, az 
alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti megnevezését. 

A költségvetési szerv alaptevékenységének besorolására 2014.01.01-jétől szakfeladat 
számok helyett kormányzati funkció kódokat kell alkalmazni, mely kormányzati funkció 
kódokat a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet tartalmazza. 2015.január 1-jétől a 2014-ben 
alkalmazott funkció kódok módosultak, „Óvodai intézményi étkezés” és az „Iskolai 
intézményi étkeztetés” 
kódok helyett bevezették a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, illetve a 
„Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkció kódokat, ezért azok 
alapító okiraton történő átvezetése indokolt. 
 

Az Ávr. 5. §-a tartalmazza a költségvetési szervek alapító okiratának kötelező tartalmi 
elemeit, melynek hatályos rendelkezései értelmében törölni kell az alapító okiratból az 
intézmény jelenlegi gazdálkodási besorolását, az „önállóan működő költségvetési szerv” 
megnevezést, helyette gazdasági szervezettel nem rendelkező fogalomhasználat indokolt. 
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 Az Áht. 2015. január 1-től hatályos 8/A. § (2) bekezdése szerint az alapító okiratot és annak 

módosítását az alapító szerv adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány 
alkalmazásával, a továbbiakban kizárólag ezen formanyomtatványok alkalmazhatók 
alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalása során. Az alapító okirat 
módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is.  

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 42.§ 7. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az 
intézmény alapítása, átszervezése, továbbá az Mötv. 50. §-a rendelkezik arról, hogy fenti 
döntéshez minősített többség szükséges. 
 
Kérem a tisztelt Testületet és Bizottságot határozatával a Városi Óvoda alapító okirata 
módosításának elfogadására!         
 
Kistarcsa, 2015. szeptember 15. 
 
 

1. Határozati javaslat: 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező-, a Városi Óvoda Alapító Okirata módosító okiratát jóváhagyja, 
felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására és annak Magyar 
Államkincstár illetékes Igazgatósága részére történő benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

2. Határozati javaslat: 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy - az 
előterjesztés 2. mellékletét képező – a Városi Óvoda módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát és arra vonatkozó változás bejelentést a Magyar 
Államkincstár illetékes Igazgatósága részére  továbbítsa.  
 
Határidő: 8 nap 
Felelős: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 

 
Solymosi Sándor 

polgármester 
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1.sz. melléklet 

Okirat száma:… /2015 .(IX.30.) 

Módosító okirat 

 
 A VÁROSI ÓVODA, a KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   által 2013.augusztus 28. 
napján kiadott, 2014.február 11-én  kelt alapító okirat kiegészítéssel módosított,  210/2013. (VIII.28) 
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 – Kistarcsa Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015 (IX.30.) számú határozatára figyelemmel-  a következők 
szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe a következő szövegrész lép: 
 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a VÁROSI ÓVODA alapító okiratát a következők 
szerint adom ki:” 

 
2. Az Alapító Okirat 1-6.pontjai helyébe – tartalmukat és szerkezeti felépítésüket is tekintve- az 

alábbi 1-6. pontban rögzített rendelkezések lépnek: 

1. „A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Városi Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: Gesztenyés Óvoda, 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Tölgyfa Óvoda 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.  

2 Városi Konyha 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:1982 

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

2.2.1. megnevezése: Kistarcsa Város Önkormányzata 
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2.2.2. székhelye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

3.  A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés; a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése; 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851 020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 091110 Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai 
2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kistarcsa Város területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 326/2013. 
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(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
pályázati eljárás alapján bízza meg.  A vezetői megbízás 5 éves határozott időtartamra 
vonatkozik. Az egyéb munkáltatói jogokat a Kistarcsa Város Önkormányzat polgármestere 
gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 

a közalkalmazottak jogállásáról 

2 
Egyéb foglalkoztatási jogviszony 
(megbízási jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:  

A költségvetési szerv szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályokat a Városi 
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

6.1.2. székhelye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  a nemzeti köznevelésről szóló 
2011.évi CXC. törvényben  meghatározottak szerinti óvodai nevelés. 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény gazdasági szervezettel nem 
rendelkezik, gazdálkodási feladatait a Kistarcsai Polgármesteri Hivatallal kötött 
megállapodás szerint látja el. Az intézmény önálló elemi költségvetésén belül 
jóváhagyott előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, amelyek felett 
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási utalványozási joggal és felelősséggel bír. Az 
előirányzatok módosítására, átcsoportosítására vonatkozó jogosítványokat Kistarcsa 
Város Önkormányzata mindenkori költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza. A 
szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, 
ezenkívül egyes adminisztratív, feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység 
nélkül – elláthat. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi 
jogszabályoknak megfelelően.  

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

6.3.1. székhelyén (Gesztenyés Óvoda) : 409 fő 

6.3.2. Tölgyfa Óvoda megnevezésű telephelyén 160 fő. 
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6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon 
feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1. 3144/25 2407 használat óvodai nevelés 

szakmai feladatai 

2 
2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61. 357/2 970 használat óvodai nevelés 

szakmai feladatai 

3 
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., 
Városi Konyha 

357/1 361 használat gyermekétkeztetés  

„ 

 

3. Az Alapító Okirat 7-26. pontjai hatályukat vesztik. 
 

 
4. Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától 

kell alkalmazni. 

Kistarcsa, 2015.szeptember 30. 
P.H. 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.sz. melléklet 

Okirat száma:…/2015.(IX.30.) 
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Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a VÁROSI ÓVODA alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1 A költségvetési szerv 

1.1.1 megnevezése: Városi Óvoda 

1.2 A költségvetési szerv 

1.2.1 székhelye: Gesztenyés Óvoda, 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1. 

1.2.2 telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Tölgyfa Óvoda 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.  

2 Városi Konyha 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma:1982 

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1 megnevezése: Kistarcsa Város Önkormányzata 

2.2.2 székhelye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1 megnevezése: Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2 székhelye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1 A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés; a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése; 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851 020 Óvodai nevelés 

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 091110 Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai 
2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kistarcsa Város területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
pályázati eljárás alapján bízza meg.  A vezetői megbízás 5 éves határozott időtartamra 
vonatkozik. Az egyéb munkáltatói jogokat a Kistarcsa Város Önkormányzat polgármestere 
gyakorolja. 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 

a közalkalmazottak jogállásáról 

2 
Egyéb foglalkoztatási 
jogviszony (megbízási 
jogviszony) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

5.3 A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:  
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A költségvetési szerv szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályokat a Városi 
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1 A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1 megnevezése: KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

6.1.2 székhelye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

6.2 A köznevelési intézmény 

6.2.1 típusa: óvoda 

6.2.2 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  a nemzeti köznevelésről szóló 
2011.évi CXC. törvényben  meghatározottak szerinti óvodai nevelés. 

6.2.3 gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény gazdasági szervezettel nem 
rendelkezik, gazdálkodási feladatait a Kistarcsai Polgármesteri Hivatallal kötött 
megállapodás szerint látja el. Az intézmény önálló elemi költségvetésén belül 
jóváhagyott előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, amelyek felett 
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási utalványozási joggal és felelősséggel bír. Az 
előirányzatok módosítására, átcsoportosítására vonatkozó jogosítványokat Kistarcsa 
Város Önkormányzata mindenkori költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza. A 
szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, 
ezenkívül egyes adminisztratív, feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység 
nélkül – elláthat. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi 
jogszabályoknak megfelelően.  

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

6.3.1 székhelyén (Gesztenyés Óvoda) : 409 fő 

6.3.2 Tölgyfa Óvoda megnevezésű telephelyén 160 fő. 

 

6.4 A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon 
feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1. 3144/25 2407 használat óvodai nevelés 

szakmai feladatai 

2 
2143 Kistarcsa, Széchenyi út 
61. 

357/2 970 használat óvodai nevelés 
szakmai feladatai 
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3 
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., 
Városi Konyha 

357/1 361 használat gyermekétkeztetés  

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. augusztus 28-án kelt, egységes 
szerkezetbe foglalt és 2014. február 11. kiegészített  210/2013. (VIII.28.) okiratszámú alapító 
okiratot visszavonom. 

Kistarcsa, 2015. szeptember 30. 
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