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Előterjesztés az Óvoda alapító okiratának módosításához 
 
 

 
Tisztelt Képviselők! 
 
 
Az intézményvezető kezdeményezésére elkészítettük az Óvoda alapító okiratának 
módosítását. Az előterjesztésben a változó szövegrészeket aláhúzott, míg a hatályon kívül 
helyezendő szövegrészeket áthúzott betűtípussal jeleztük.  
 
A változás lényege az alábbiakban foglalható össze: 
 
- Az intézmény a valóságban nem csak közoktatási (óvodai), hanem szociális (bölcsődei) 
feladatokat is ellát, ám ezek mindeddig az alapító okiratban nem jelentek meg. Ennek 
megfelelően szükséges kiegészíteni az intézmény közfeladatait felsoroló részt, továbbá az 
intézményben foglalkoztatottakra vonatkozó részeket a vonatkozó jogszabályok 
megjelölésével. 
 
- A fentiek miatt változna meg az intézmény elnevezése is: „Halászi Napközi-otthonos 
Óvoda” helyett az intézmény új neve „Halászi Óvoda és Bölcsőde” lenne. 
 
- Hatályon kívül helyeznénk azokat a mondatokat, melyek korábban magasabb jogszabály 
előírásai miatt kerültek az alapító okiratba, mivel a fenti jogszabályok módosítása miatt ezeket 
már nem kell az alapító okiratban feltüntetni (ld. közszolgáltató közintézmény besorolás, 
továbbá kisegítő és kiegészítő tevékenység kategória jelenleg már nincs a törvényben). 
 
- A szakfeladatok közé felvettük a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó 
szakfeladatot, mert várhatóan lesz az intézményben ilyen óvodás gyermek. 
 
 
Az alapító okirat módosításához a Halászi és a Püski Képviselő-testület döntése is szükséges. 
 
Halászi, 2011. február 02, szerda 
 
 
dr. Kránitz Péter s.k. 
körjegyző 
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HALÁSZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

1. Az intézmény neve, címe: Halászi Óvoda és Bölcsőde 
 9228 Halászi, Kossuth u. 89. 
 

Az óvoda OM azonosítója: 030435 
 
Az intézmény közfeladata: - közoktatás (óvodai nevelés) 
 - gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) 
 

 
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

Az intézmény vezetőjét a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tövény 18. §-a, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 23. §-a, és az ennek 
végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) 
Kormányrendelet 5. §-a, továbbá a 15/1998. (IV. 
30.) NM rendelet 3. §-a alapján nyilvános 
pályázat útján, 5 év időtartamra Halászi Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete – Püski 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
egyetértésével - bízza meg és menti fel. Az 
intézményvezető felett az ún. egyéb munkáltatói 
jogokat Halászi község polgármestere – Püski 
község polgármesterével egyetértésben - 
gyakorolja.  
 

 
A Tagintézmény-vezető megbízása: 

a tagintézmény-vezetőjét az intézmény vezetője 
nevezi ki határozott időre, de legfeljebb a saját 
vezetői kinevezésének időtartamáig.  
 

Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya:   
közalkalmazotti jogviszony, melye nézve a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
15-17. § -ai illetve, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az ennek végrehajtásáról szóló 138/1992 
(X. 8.) Korm. rendelet, valamint 257/2000. (XII. 
26.) Korm. rendelet irányadóak. 

 
2. Az intézmény típusa: Közös Igazgatású többcélú közoktatási  

Intézmény (óvoda és bölcsőde), közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § alapján. 

 
Az intézmény típusa tevékenysége szerint: közszolgáltató közintézmény 
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3. Feladatellátási helyek: 
 

Feladat ellátási hely Cím Csoportok száma Felvehető max. 
gyermeklétszám 

001 Az intézmény 
székhelye  

9228 Halászi, 
Kossuth Lajos 
u. 89. 

4 120 100 

002 Telephely –Püski 
Tagintézmény 

9235 Püski, Fő 
u. 9. 

1 19 

003 Intézményegység -
Bölcsőde 

9228 Halászi, 
Kossuth Lajos 
u. 89. 

1 12 

 
4. Az intézmény működési területe: Halászi Község közigazgatási területe 
 Püski Község közigazgatási területe 
 
5. Az alapító szerv neve és címe: Halászi Község Önkormányzata 

 9228 Halászi Kossuth Lajos u. 38. 
 

Püski Község Önkormányzata 
9235 Püski, Felszabadulás u. 5. 

 
6. A fenntartó neve, címe: Halászi Község Önkormányzata 
 9228 Halászi, Kossuth Lajos. u. 38. 
 

Püski Község Önkormányzata 
9235 Püski, Felszabadulás u. 5. 

 
7. Irányító szerve: Halászi Község Önkormányzatának  
 Képviselő-testülete 
 9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38. 
 
8. Az intézmény jogállása: önálló jogi személyként működő helyi 
 önkormányzati költségvetési szerv 
 
Az intézményt képviseli: Az intézmény mindenkori vezetője 
 
9. Az intézmény alaptevékenysége: 
  

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok szerint: 
80111-5 Óvodai nevelés 
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
85321-1 Bölcsődei ellátás 

 
2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok szerint: 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
889101 Bölcsődei ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
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Az intézménynek kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenysége nincs. 
 

TEÁOR szám: 8510 –  
Szakágazati besorolás: 851020 Óvodai nevelés 

   
10. Feladatellátást szolgáló vagyon: 1992. április 30.-án használatban lévő  
 önkormányzati tulajdonú törzsvagyon  
 (ingatlan) használati joga, valamint a  
 feladatellátáshoz szükséges ingó vagyon 
 tulajdonjoga. 
 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézményt a használatba adott 

vagyontárgyakra megilletik a tulajdonosi  
 jogosítványok, és terhelik, a tulajdonosi 

kötelezettségek, azzal Az intézményt a 
használatába adott vagy a korlátozással,  

 hogy a tulajdonost megillető rendelkezési  
 jogból az intézmény az alkalomszerűen,  
 vagy határozott időre szóló bérleti szerződés 
 útján történő hasznosítás jogát előzetes 
 egyeztetés után gyakorolhatja csak. 
 A hasznosítás az intézmény feladatának  
 ellátását nem korlátozhatja, nem  
 veszélyeztetheti, a vagyon állagát nem  
 ronthatja. 
 Az intézmény az ingó vagyonnal szabadon 
 rendelkezik, de a vagyonnal való gazdálkodás 
 feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti,  
 színvonalát nem csökkentheti. 
 Az intézmény a vagyon feletti rendelkezés  
 jogát az intézményvezető útján 
 gyakorolja. 
 
12. Az intézmény típusa feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint:  
 

Önállóan működő költségvetési szerv, 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik; 
pénzügyi-gazdasági feladatait Halászi-
Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzősége látja 
el. 

 
13. Ellátható vállalkozási  
 tevékenységi köre és mértéke: A Halászi Napközi-otthonos Óvoda 
  vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
14. A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2011. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
 Majthényi Tamás                                                              Makai Jenő 
     polgármester                                                                polgármester 


