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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a képviselő-testület 2017. április 24.-i ülésére 
 

 
Tárgy: A Belegi Pitypang Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Belegi Pitypang Óvoda hatályos alapító okiratát 2012. december 20. napján fogadta el a képviselő-
testület. A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság 2015. márciusában hivatalból 
módosította a kormányzati funkciók kódjait.  
Az alapító okirat módosítására egy belegi gyermek előzetes vizsgálati véleménye adott okot, mivel a 
hatályos alapító okirat nem tartalmazza a gyermekre előírt mozgásszervi fogyatékos gyermekek 
együttnevelésének feladatát.  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) bekezdése és a 
11. § (7) bekezdése, valamint a 111. § (26) bekezdése értelmében az alapító, módosító és 
megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok (okirat 
minták) szerint kell elkészíteni. Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt 
azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek 
befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba. 
 
Az Áht. 111. § (26) bekezdése értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési szervek alapító 
okiratának soron következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell átszerkeszteni a 
költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. 
 
A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodájától kért tájékoztatás 
szerint a módosító okiratban az alapító okirat módosítására okot adó változásokat kell szerepeltetni. 
Tekintettel arra, hogy a korábbi alapító okirat más szerkezetű, ezért az adattartalmat átvezettük a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratnyomtatványon. 
 
Az okiratok tekintetében az adat keletkezésének, illetve megváltozásának számít a testületi döntés, 
határozat keletkezésének időpontja. Attól számított 8 napon belül be kell nyújtani az aláírt, 
lepecsételt okiratokat a törzskönyvi nyilvántartáshoz. Az óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
A fent elmondottakra tekintettel a Belegi Pitypang Óvoda alapító okiratának felülvizsgálata vált 
szükségessé. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező alapító okirat módosítást, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a mellékletek szerinti tartalommal hagyja 
jóvá. 
 

mailto:hivatal@beleg.hu
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Határozati javaslat: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2017. (IV. ….) önkormányzati 
határozata az óvoda alapító okiratának módosításáról. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belegi Pitypang Óvoda alapító 
okiratának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
 
 

 
 
Beleg, 2017. április 13. 
 
                                                                                            Tamás Csaba  
                                                                                             polgármester 
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Okirat száma: ……../2017. 

Módosító okirat 

A Belegi Pitypang Óvoda a Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 
2012. december 20. napján kiadott 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 Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (IV. 
…..) önkormányzati határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 1. pontja a módosított okiratban az 1.1.1. pont alatt szerepel. 
 
2. Az alapító okirat 2. pontja a módosított okiratban az 1.2.1. pont alatt szerepel. 

 
3. Hatályát veszti az alapító okirat 3. pontja. 

 
4. Az alapító okirat 4. pontja a módosított okiratban a 2.3. pont alatt szerepel. 

 
5. Az alapító okirat 5. pontja – mely a módosított okiratban a 4.1. pont alatt szerepel –

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás.” 

 
6. Az alapító okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban a 4.3. pont alatt szerepel – az 

alábbiakra módosul: 
 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése 
szerint az óvoda, a gyermek három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is, valamint az Nkt. 47. §-a alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrált nevelését.” 
 
7. Az alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okiratban a 4.2. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„851020 Óvodai nevelés” 
 
8. Az alapító okirat 8. pontján – mely a módosított okiratban a 4.4. pont alatt szerepel – 

belül hatályát veszti az alábbi két kormányzati funkció: 
 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

2 107051 Szociális étkeztetés 



 

4 

9. Hatályát veszti az alapító okirat 9. pontja. 
 
10. Az alapító okirat 10. pontja – mely a módosított okiratban a 6.1.2. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Az Nkt. 4. § szerinti óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése. Az intézmény az óvodai nevelést biztosítja a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséig tartó időszakban, továbbá az óvodai 
nevelés keretében biztosítja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára a pedagógiai 
feltételek (személyi és tárgyi) biztosítása mellett: 
 

a) a látássérült, gyengén látó gyermekek, 

b) a hallássérült nagyothalló gyermekek, 

c) az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek, 

d) az enyhe mozgásszervi fogyatékossággal küzdő gyermekek, 

e) a beszédfogyatékos gyermekek, 

f) a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek számára. 

Az intézmény a jogszabályoknak megfelelően kiemelt figyelmet fordít az óvodába járó hátrányos 
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésre integrált kereteken belül. 
Az intézmény ellátja a roma nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését. Az óvodai 
nevelés, felzárkóztató programok keretében kiterjed a roma kisebbségi hagyományok, szokások 
továbbörökítésére és a kisebbségi identitás megalapozására, fejlesztésére.”  
 
11. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban a 4.5. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Kötelezően ellátott tevékenysége Beleg község közigazgatási területén lakó- és tartózkodási 
hellyel rendelkező gyermekek óvodai nevelésére terjed ki.” 
 
12. Az alapító okirat 12. pontja a módosított okiratban a 3.1. pont alatt szerepel. 
 
13. Az alapító okirat 13. pontja a módosított okiratban a 2.2. pont alatt szerepel. 

 
14. Az alapító okirat 14. pontja a módosított okiratban a 3.2. pont alatt szerepel. 
 
15. Az alapító okirat 15. pontja – mely a módosított okiratban a 6.1.3. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Az intézmény – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Segesdi 
Közös Önkormányzati Hivatal (7562 Segesd, Szabadság tér 1.) végzi.” 
 
16. Az alapító okirat 16. pontja – mely a módosított okiratban az 5.1. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A Mötv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt. és 
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtása tárgyában kiadott 326/2013. 
Korm. rendelet alapján. Az intézmény vezetője az óvodavezető, akit pályázat alapján Beleg 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre bíz meg, aki az intézmény 
dolgozói felett munkáltatói joggal rendelkezik.” 
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17.  Az alapító okirat 17. pontja – mely a módosított okiratban az 5.2. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„Közalkalmazotti jogviszony – Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtása tárgyában kiadott 326/2013. Korm. 
rendelet.” 
„Munkaviszony – Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.” 
„Megbízási jogviszony – Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.” 
„Közfoglalkoztatási jogviszony – A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény.” 
 
18. Az alapító okirat 18. pontja – mely a módosított okiratban a 6.1.1. pont alatt szerepel –

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Köznevelési intézmény, mely óvodai feladatot lát el.” 
 
19. Az alapító okirat 19. pontja – mely a módosított okiratban a 6.2. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális 
gyermeklétszám 

1 7543 Beleg, Rákóczi utca 163. - 25 fő (1 csoport) 
 
 
20. Az alapító okirat 20. a) pontja – mely a módosított okiratban a 6.3. pont alatt szerepel 

– helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga  

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 
Beleg, Rákóczi utca 163. 119/1 Beleg Község 

Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

óvoda 

 
21. Hatályát veszti az alapító okirat 20. b) pontja, 21. pontja és 22. pontja. 
 

 
Jelen módosító okiratot 2017. május 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Segesd, 2017. április ….. 
 

P.H. 
 
 

Tamás Csaba                                                    dr. Varga Katalin 
polgármester                                                              jegyző 
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Okirat száma: ……….-2/2017. 

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 Belegi 
Pitypang Óvoda Alapító Okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Belegi Pitypang Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7543 Beleg, Rákóczi utca 163. 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 

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

2.2.1. megnevezése: Beleg Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 7543 Beleg, Kossuth utca 97. 

 
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Kutas-Lábod Mikrotérségi Általános 
Iskola, Óvoda, Könyvtár és Pedagógiai 
Szakszolgálat 

7541 Kutas, Petőfi utca 82. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7543 Beleg, Kossuth utca 97. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Beleg Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 7543 Beleg, Kossuth utca 97. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti 
óvodai ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése 
szerint az óvoda, a gyermek három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is, valamint az Nkt. 47. §-a alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrált nevelését. 

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 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Kötelezően ellátott tevékenysége Beleg község közigazgatási területén lakó- és tartózkodási 
hellyel rendelkező gyermekek óvodai nevelésére terjed ki. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
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A Mötv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és 
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtása tárgyában kiadott 326/2013. 
Korm. rendelet alapján. Az intézmény vezetője az óvodavezető, akit pályázat alapján Beleg 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre bíz meg, aki az intézmény 
dolgozói felett munkáltatói joggal rendelkezik. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

Közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtása tárgyában kiadott 326/2013. Korm. 
rendelet. 

2 Munkaviszony Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 Megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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Közfoglalkoztatási jogviszony A közfoglalkoztatásáról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1.  típusa: Köznevelési intézmény, mely óvodai feladatot lát el. 

6.1.2.  alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  
Az Nkt. 4. § szerinti óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése. Az intézmény az óvodai nevelést biztosítja a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséig tartó időszakban, továbbá az óvodai 
nevelés keretében biztosítja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára a pedagógiai 
feltételek (személyi és tárgyi) biztosítása mellett: 
 

g) a látássérült, gyengén látó gyermekek, 

h) a hallássérült nagyothalló gyermekek, 

i) az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek, 

j) enyhe mozgásszervi fogyatékossággal küzdő gyermekek, 

k) a beszédfogyatékos gyermekek, 

l) a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek számára. 

Az intézmény a jogszabályoknak megfelelően kiemelt figyelmet fordít az óvodába járó hátrányos 
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésre integrált kereteken belül. 
Az intézmény ellátja a roma nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését. Az óvodai 
nevelés, felzárkóztató programok keretében kiterjed a roma kisebbségi hagyományok, szokások 
továbbörökítésére és a kisebbségi identitás megalapozására, fejlesztésére.  
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6.1.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 
Az intézmény – külön megállapodásban rögzített – pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Segesdi 
Közös Önkormányzati Hivatal (7562 Segesd, Szabadság tér 1.) végzi. 
 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális 
gyermeklétszám 

1 7543 Beleg, Rákóczi utca 163. - 25 fő (1 csoport) 

 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga  

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 
Beleg, Rákóczi utca 163. 119/1 Beleg Község 

Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

óvoda 

 

 

7. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot 2017. május 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2012. december 20. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

 
 
 
Kelt: Beleg, 2017. április …. 

 
 

P.H. 
 
 
 

Tamás Csaba                                              dr. Varga Katalin 

polgármester                                                        jegyző 
 


