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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2015. (VI.29.) KT. sz. határozata 

 

A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskaikerti Napsugár 

Óvoda alapító okiratát meghatározó 6/2015. (II. 16.) KT. sz. számú határozatát az 

alábbiakkal módosítja: 

A Bocskaikerti Napsugár Óvoda módosító okiratát jelen határozat 1., sz. 

melléklete, egységes szerkezetű alapító okiratát jelen határozat 2.sz. melléklete 

szerint állapítja meg. 

Az alapító okiratba kiegészítésre kerül: 

4. A költségvetési szerv tevékenysége  

4.3  091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai ((fogyatékosságuk :különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszeri (látási, hallási), értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos)   vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd – integráltan nevelhető. 

 

 

 

  

 

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosított egységes szerkezetben elfogadott 

alapító okiratot a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére 3 

munkanapon belül a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából küldje meg. 

 

A képviselő-testület felszólítja továbbá a jegyzőt, hogy a vonatkozó szabályzatokat, SZMSZ-t 

az alapító okiratban foglaltaknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően haladéktalanul 

dolgozza át. 

 

A 6 /2015.  (II. 16.) KT. számú határozat 1. számú mellékletét hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Baloghné Kiss Judit jegyző        
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1. sz. melléklet 48/2015. (VI.29.) KT sz. határozathoz 

   Okirat száma: 530-3/2015. 

Módosító okirat 
 

A Bocskaikerti Napsugár Óvoda a Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-

testülete által 2015. február 16-án  kiadott, 6/2015. (II. 16.) KT. 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 48/2015. (VI.29.) sz. határozat 

előírásaira figyelemmel –a következők szerint módosítom: 

Az alapító okirat 4. pont 4.3.  további szövegrésszel egészül ki: „091120 Sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai ((fogyatékosságuk 

:különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszeri (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos)   vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd – integráltan nevelhető - szöveg lép. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

Bocskaikert, 2015. június 30. 

P.H. 

aláírás 
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2. sz. melléklet 48/2015. (VI.29.) KT sz. határozathoz 

Okirat száma: 530-4/2015.  

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 BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA 

1.2.. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 85. sz. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1.. A költségvetési szerv alapításának dátuma:  2011. 08. 01.  

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

2.2.1. megnevezése: Bocskaikert Községi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 4241. Bocskaikert, Poroszlay út 20. 

2.3.. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 

Németh László Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda 

4241 Bocskaikert, Baross Gábor u. 19. sz. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1.. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése:  BOCSKAIKERT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETE 
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3.1.2. székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út. 20. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1.. A költségvetési szerv közfeladata: A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv-ben előírt a 

gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 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: óvodai nevelés 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 

tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének ellátásának szakmai feladatai ((fogyatékosságuk: különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszeri (látási, 

hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd – integráltan nevelhető )) 

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 

4.5.. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bocskaikert közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1..   A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményt – a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény alapján határozott (5 év) időre pályázat alapján megbízott magasabb vezetői 

beosztású intézményvezető vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, 

 

 felmentési és fegyelmi jogkört Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester. 
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5.2.. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény 

3 megbízásos jogviszony  2013. évi V. törvény 

5.3.. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 

felépítésétének 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: Bocskaikert Községi Önkormányzat 

6.1.2. székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. sz. 

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: gazdasági szervezettel nem rendelkező  

előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező jogi személy, gazdaság szervezet 

feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.  

6.3.. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, gyermeklétszám a köznevelési 

intézmény 

6.3.1. székhelyén: 125 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 

4241 Bocskaikert Debreceni út 85. 

sz. 

14271/1 1040 vagyon 

használat 

óvodai nevelés 

ellátásának 

hely adó 

közintézmény 
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7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. február 16-én kelt, 6/2015. (II. 16.) KT okiratszámú alapító 

okiratot visszavonom. 

Kelt: Bocskaikert, 2015._____________hó________nap. 

P.H. 

aláírás 

 

           

Bocskaikert, 2015. szeptember 17. 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


