Okirat száma: GYT/990-2/2018

Módosító okirat
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda a Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete által 2016. december 14. napján kiadott, 87/2016. (XII. 14.) 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 Gyöngyöstarján
Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 30/2018. (IV. 26.) önkormányzati
határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1.) Az alapító okirat 4.1 pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és végrehajtási rendeletei alapján a gyermekek nevelését hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig.
A Családi Napközi Szakmai Programja alapján húszhetes kortól kezdődően 5. évet betöltő
életkori szakaszhoz tartozó gyermekek napközbeni ellátása. A Képviselő-testület az óvodai
ellátásba bevonható gyermekek körét meghatározhatja.
2.) Az alapító okirat 4.3 pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen
belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az értelmi
fejlesztés, nevelés megvalósítása, amely a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik.
Iskolai előkészítő oktatás: 3 éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig az
óvodába bejáró gyermekek ellátása, óvodai nevelése, személyiség fejlesztése.

Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás nappali
rendszerben, integrált oktatása és nevelése:
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A Családi Napközi Szakmai Programja alapján húszhetes kortól kezdődően 5. évet betöltő életkori
szakaszhoz tartozó gyermekek napközbeni ellátása. A Képviselő-testület az óvodai ellátásba
bevonható gyermekek körét meghatározhatja.

3.) Az alapító okirat 6.2 pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

Feladat ellátási hely megnevezése

Tagozat
megjelölése

Maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos
Óvoda

Kis csoport

25 gyermek

2

Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos
Óvoda

Középső csoport

25 gyermek

3

Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos
Óvoda

Nagy csoport

25 gyermek

4

Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos
Óvoda

Családi Napközi

7 gyermek

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Gyöngyöstarján, 2018. április 26.

P.H.

Nagy Károly
polgármester

Okirat száma: GYT/990-3/2018

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 Gyöngyöstarjáni
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1. 1.

A költségvetési szerv megnevezése: Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda

1. 2.

A költségvetési szerv székhelye: 3036 Gyöngyöstarján Damjanich János u. 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01.

2.2.

A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Gyöngyöstarján Község
Önkormányzatának 99/2012. (XII. 11.) képviselő-testületi határozata

2.3.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.3.1. megnevezése: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
2.3.2. székhelye: 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3.
2.4.

1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése

székhelye

Általános Művelődési Központ

3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 5.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és végrehajtási rendeletei alapján a gyermekek nevelését hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig.
A Családi Napközi Szakmai Programja alapján húszhetes kortól kezdődően 5. évet betöltő
életkori szakaszhoz tartozó gyermekek napközbeni ellátása. A Képviselő-testület az óvodai
ellátásba bevonható gyermekek körét meghatározhatja.
4.2.

1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen
belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az értelmi
fejlesztés, nevelés megvalósítása, amely a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások
keretében folyik.
Iskolai előkészítő oktatás: 3 éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig az
óvodába bejáró gyermekek ellátása, óvodai nevelése, személyiség fejlesztése.

Sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás nappali
rendszerben, integrált oktatása és nevelése:
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A Családi Napközi Szakmai Programja alapján húszhetes kortól kezdődően 5. évet betöltő életkori
szakaszhoz tartozó gyermekek napközbeni ellátása. A Képviselő-testület az óvodai ellátásba
bevonható gyermekek körét meghatározhatja.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

2

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

3

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Óvodai nevelésben: Gyöngyöstarján közigazgatási területe, valamint más, nem
Gyöngyöstarján község közigazgatási területéről óvódás korú gyermekek ellátása a
maximális létszám erejéig.
Gyermekek napközbeni ellátásában: Heves megye közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A Képviselő-testület – pályázat alapján – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. Törvényben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott
feltételek fennállása esetén 5 évre intézményvezetőt nevez ki.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti jogviszony

1992. évi XXXIII. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
A Költségvetési szerv jogi személy. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal
(3036 Gyöngyöstarján Jókai Mór tér 3. sz.) a Költségvetési szervvel kötött
Együttműködési Megállapodásnak megfelelően – ellátja azon gazdálkodási feladatokat,
amelyek személyi és tárgy feltétele az intézményben nem áll fenn.
6.2. A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

Feladat ellátási hely megnevezése

Tagozat
megjelölése

Maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos
Óvoda

Kis csoport

25 gyermek

2

Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos
Óvoda

Középső csoport

25 gyermek

3

Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos
Óvoda

Nagy csoport

25 gyermek

4

Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos
Óvoda

Családi Napközi

7 gyermek

6.3. A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon
Az Önkormányzat tulajdonát képező 3036 Gyöngyöstarján, Damjanich János utca 1. szám
alatt lévő ingatlan helyiségeit, valamint a feladatellátáshoz rendelt gépeket,
berendezéseket, felszereléseket és számítástechnikai eszközöket térítésmentesen
használhatja.
A Költségvetési szerv sem az ingóságokat, sem az ingatlant nem idegenítheti el (kivéve a
selejtezési szabályzat szerint) és nem terhelheti meg. Minden, a működés során kapott
(adományok) vagy pályázaton elnyert támogatás és eszköz a fenntartó tulajdonát képezi.

ingatlan
helyrajzi
száma

ingatlan címe
3036 Gyöngyöstarján Damjanich
János utca 1. szám

322

1

vagyon feletti
rendelkezés joga

az ingatlan
funkciója, célja

Gyöngyöstarján
Község
Önkormányzata
gyakorolja a
vagyon feletti
rendelkezés jogát

Óvodai nevelés,

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2016. december 14. napján kelt alapító okiratot
visszavonom.
Kelt: Gyöngyöstarján, 2018. április 26.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2018. április 26. napján kelt, ……………………………
napjától alkalmazandó GYT/990-2/2018 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: …………………………………………………….
P.H.

Magyar Államkincstár

