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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

Tárgy:

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandó:

Horváth Zoltánné óvodavezető
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6.
pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok körében gondoskodni
az óvodai ellátásról. Tapolca város e feladatának a Tapolcai Kertvárosi Óvoda fenntartásával
és működtetésével tesz eleget.
A Magyar Államkincstár 2015. április 1. napján kelt határozatával értesítette az
önkormányzatot, hogy a Tapolcai Kertvárosi Óvoda törzskönyvi nyilvántartásában 2015.
január 1-jei hatállyal a kormányzati funkció kódokat illetően jogszabályon alapuló változást
vezettek át.
Ennek értelmében az „Óvodai intézményi étkezés” és az „Iskolai intézményi étkeztetés”
kódok helyett bevezették a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, illetve a
„Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkció kódokat.
A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati
funkció kód változásokat a költségvetési szerv okiratában is módosítani kell.
Tekintettek arra, hogy a Tapolca Kertvárosi Óvoda kormányzati funkció kódjait az alapító
okirat tartalmazza, szükséges az alapító okirat módosítása.
Az alapító okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés
mellékletét képezi azzal, hogy az eddig megszokott formátumtól eltérően az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Kormányrendelet által 2015. január 1. napjával bevezetett formanyomtatványt kell
kötelezően alkalmazni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Kertvárosi Óvoda alapító okiratának
módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az
egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét,
hogy a módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű
alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az
intézmény részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Tapolca, 2015. április 16.
Dobó Zoltán
polgármester

1. melléklet
Okirat száma: 1/289- /2015.

Módosító okirat
A Tapolcai Kertvárosi Óvoda a Tapolca Város Önkormányzata által 2014. május 30. napján
kiadott, 1/68-10/2014. 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 /2015. (IV. 24.) Kt. határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. 1. Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés 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 Tapolcai Kertvárosi Óvoda alapító
okiratát a következők szerint adom ki:”
2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe –mely a módosított okiratban 4.4 pont alatt szerepela következő rendelkezés lép:
6. 091110
091120
091140
096015
096025

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

3. Az alapító okiratból a 2., 7., 9., 11., 12., és 20. pontok elhagyásra kerülnek.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Tapolca, 2015. április 24.
P.H.

aláírás

2. melléklet
Okirat száma: 1/289- /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 Tapolcai Kertvárosi Óvoda alapító
okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tapolcai Kertvárosi Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8300 Tapolca, Darányi u. 4.
1.2.2 telephelye(i):

1
2
3

telephely megnevezése
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány
Tagintézménye
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág
Tagintézménye
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa
Tagintézménye

telephely címe
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2008. június 27.
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1
2
3

megnevezése
Barackvirág Óvoda
Kertvárosi Óvoda
Szivárvány Óvoda

székhelye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
8300 Tapolca, Darányi u. 4.
8300 Tapolca, Dobó tér 5.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Tapolca Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai ellátás
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1

kormányzati funkciószám
091110

2

091120

3

091140

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tapolca, Raposka
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az intézmény vezetője az
óvodavezető, akit Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozott időre bíz
meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 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.
5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony
1
2

munkaviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Tapolca Város Önkormányzata
6.1.2. székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

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: Az intézmény előirányzatai felett
teljes
jogkörrel
rendelkezik,
amelyek
felett
kötelezettségvállalási,
teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata ellátásához
szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes
adminisztratív, szellemi támogató 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 köznevelési intézmény tagintézménye(i):

1
2
3

tagintézmény megnevezése
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye

tagintézmény címe
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.4.1. székhelyén: 150 fő
6.4.2. tagintézményében:
tagintézmény megnevezése
1
2
3

Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye

maximális gyermek-,
tanulólétszám
150 fő
150 fő
75 fő

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1
2
3
4

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

8300 Tapolca, Darányi u. 4.
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

2710
1877/17
3485
2032/2

ingatlan
hasznos
alapterülete
(m2)
2931
907
6369
2055

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
használat
használat
használat
használat

az
ingatlan
funkciója,
célja
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 30. napján kelt, 1/6810/2014. okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Tapolca, 2015. április 24.
P.H.
aláírás

