ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: A Tengelici Mézeskalács Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
2014. január 1 napjával hatályba lépett az a rendelkezés, hogy a törzskönyvi jogi személyek,
így a költségvetési szervek alaptevékenységének besorolására használt kódok
( államháztartási szakfeladat kódok ) módosultak kormányzati funkciók szerinti kódokra.
Ugyancsak a fenti időponttól megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása is..
Emiatt szükséges a Tengelici Mézeskalács Óvoda Alapító Okiratának módosítása.
A módosítás érinti egyrészt az alapító okirat 8. pontját, az Alaptevékenységek szakfeladatrend
szerinti besorolását. E pontban kormányzati funkciók szerinti kódokat kell feltüntetni.
Másrészt hatályon kívül kell helyezni az Alapító okirat 12. pontját, mely az óvoda
gazdálkodási besorolását tartalmazza.
Az alapító okirat módosítását és az egységes alapító okiratot meg kell küldeni az
államkincstárnak, aki a változásokat átvezeti a költségvetési szervek törzskönyvi
nyilvántartásán.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, az alapító okirat
módosítását és a határozati javaslatot fogadja el.
Tengelic 2014. január 28.

Gáncs István
polgármester

Határozati javaslat
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét képező
Tengelici Mézeskalács Óvoda Alapító Okiratának módosítását és a határozat 2. sz.
mellékletét az egységes szerkezetbe foglalt 2014. január 1. napjától hatályos Tengelici
Mézeskalács Óvoda Alapító Okiratát jóváhagyja.
2. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt , hogy gondoskodjon a módosításnak a
költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásán történő átvezetéséről.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tolnai Lászlóné jegyző

A Tengelici Mézeskalács Óvoda
Alapító Okiratának módosítása
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ……./2014 (……..) számú határozat
alapján a Tengelici Mézeskalács Óvoda Alapító Okiratát 2014. január 1. napjával a
következők szerint módosítja.
1.) Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
8. Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:
091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Az intézmény ellátja azon különleges bánásmódot igénylő gyermeket,
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása elestén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

2.) Hatályát veszti az Alapító okirat 12. pontja, egyidejűleg a 13.14.,15.,16.,17.,18. pont
megjelölése 12.,13.,14.,15.,16.,17. pontra módosul.
3.) Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Tengelic 2014. január 28.

Gáncs István sk.
polgármester
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Alapító okirat
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§.(3) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011(XII.31.) Korm. rendelet 5.§.(1)-(2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012(VIII.31) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
A költségvetési szerv
1. Neve:
Tengelici Mézeskalács Óvoda
2. Székhelye: 7054. Tengelic Aradi u.6.
3. Az intézmény típusa: óvoda
4. Jogelődjének megnevezése: Zomba Körzeti Oktatási Nevelési Intézmény Bölcsőde,
Óvoda, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 7173. Zomba Rákóczi u.84.
5. Közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4.§-a szerinti
óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése
6. Alaptevékenysége: a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó,
óvodai nevelési tevékenységet végez, ennek keretében képesség-kibontakoztató és
integrációs felkészítést végez és ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
ellátásával összefüggő speciális feladatokat is.
7. A költségvetési szerv tevékenysége:
7.1.Alaptevékenysége:

Óvodai nevelés

7.2 Államháztartási szakágazati besorolása:

851020 Óvodai nevelés

8. Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Az intézmény ellátja azon különleges bánásmódot igénylő gyermeket,
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása elestén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
096010

Óvodai intézményi étkeztetés

9. Illetékessége, működési területe: Tengelic Község közigazgatási területe
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10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Tengelic Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 7054. Tengelic Rákóczi u.11.
11. Fenntartó, működtető neve és székhelye: Tengelic Község Önkormányzata 7054.
Tengelic Rákóczi u.11.
12. Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Tengelic Község
Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) valamint a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvényben megállapított képesítési követelményeknek
megfelelően nevezi ki.
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése : Az
intézményben foglalkoztatottak foglalkozási jogviszonya a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján áll fenn
14. Feladatellátást szolgáló vagyon: Tengelic Község Önkormányzatának tulajdonában
lévő 490 helyrajzi számú 3334 m2 területű, Tengelic Aradi u.6. szám alatti ingatlan,
valamint az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök.
15. A vagyon feletti rendelkezés joga: Tengelic Község Önkormányzat vagyona feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint
16. Felvehető maximális gyermeklétszám : 69
17. Vállalkozási tevékenysége és annak felső határa a szerv kiadásaiban: a
költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Záradék

Jelen alapító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tengelici
Mézeskalács Óvoda 3730/2012./1 ügyiratszámon 2012. december 14-én kelt egységes
szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.
Az alapító okiratot Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
……../2014.(……..)számú Kt.h. számú határozatával hagyta jóvá.
Tengelic 2014. január 28.
Gáncs István sk.
polgármester
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