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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére 

 
 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) 

bekezdés és 11.§ (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-

jétől az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján 

közzétett formanyomtatványok (a továbbiakban: 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 okiratainak soron következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell 

átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. 

Lehetőség van azonban arra is, hogy a módosítással egyébként nem érintett alapító okiratot az 

újformátum szerint átalakításra-, elfogadásra kerüljön. 

Jelen előterjesztés okiratai a Magyar Államkincstár által 2015. októberében kiadott segédlet 

és a formanyomtatványokhoz kapcsolódó kitöltési útmutató alapján kerültek előkészítésre. 

A fentieket figyelembe véve a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde módosító alapító 

okiratát és egységes szerkezetű alapító okiratát kell a T. Képviselő-testületnek elfogadni. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A fentiek ismertében kérem Önöket, hogy a Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 

módosító alapító okiratát és egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbi határozati javaslat 

szerint elfogadni szíveskedjenek. 



 
Határozati javaslat 

 

1.) Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hársfa Óvoda és Egységes 

Óvoda-Bölcsőde – a határozat 1. mellékletét képező – Alapító Okirat módosító 

okiratát, valamint az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – 

Alapító Okiratát jóváhagyja. 

2.) Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az alapító okiratot az érintetteknek küldje meg, és a változás bejelentést a 

Magyar Államkincstár felétegye meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Halimba, 2015. november 19. 

 
 
 Tóbel János 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.sz.melléklet 
 

Módosító okirat 
 
A Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Halimba Község Önkormányzata által 2013. június 6. napján 
kiadott, 54/2013.(VI.6) 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 következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1. pontjában az OM azonosító törlésre került. 
 
2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe a módosító okirat 4.1. pont alatt szereplő rendelkezés lép: 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető, 

oktatható a) autizmus spektrum zavarral, b) mozgásszervi fogyatékossággal, c) érzékszervi 
fogyatékossággal, d) enyhe értelmi fogyatékossággal, e) beszéd fogyatékossággal, f) egyéb 
pszichés, fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási zavar) küzdő sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.  

 
 
3. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a módosító okirat 4.4. pont alatt szereplő rendelkezés lép: 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás 
2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
7 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
 
4. Az alapító okirat 16. pontja helyébe a módosító okirat 5.1. pont alatt szereplő rendelkezés lép: 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Vezetője az óvodavezető, akit 5 évi 

meghatározott időtartamra Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete bíz meg, vagy 
nevez ki a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 326/2013.(VIII.30.) 
Kormányrendelet alapján. 
A vezető tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója Halimba Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete. 

 
5. Az alapító okirat 17. pontja helyébe a módosító okirat 5.2. pont alatt szereplő rendelkezés lép: 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
I. tv. 

3 
közfoglalkoztatási jogviszony a Közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvény 

4 egyéb foglalkoztatási jogviszony 
(megbízási szerződés) 

a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

 



6. Az alapító okirat új számozás szerinti 6. alcíme a következő 6.3. ponttal egészül ki: 
 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 8452 Halimba, Bányász u. 18. 142.    4.124 térítésmentes 
használat 

óvodaépület, 
játszóudvar 

 
 

7. Az alapító okirat 3., 4., 7., 14., 19., 20., 21., 22. pontja elhagyásra került. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
 
Halimba, 2015. november 26.  
 
 
 

P.H. 
 
 
 
 
 
 Tóbel János Dr. Jáger László 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.sz.melléklet 

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 Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
 A költségvetési szerv megnevezése: Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 
 A költségvetési szerv székhelye: 8452 Halimba, Bányász u. 18. 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezése 
 

 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. július 1. 
 

 A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

 A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.0.1. megnevezése: Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.0.2. székhelye: 8452 Halimba, Petőfi u. 16. 
 

 A köznevelési intézmény fenntartójának 
3.1.1. megnevezése: Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 
3.1.2. székhelye: 8452 Halimba, Petőfi S. u. 16. 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 A költségvetési szerv tevékenysége 

 
 A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható a) 

autizmus spektrum zavarral, b) mozgásszervi fogyatékossággal, c) érzékszervi fogyatékossággal, d) enyhe 
értelmi fogyatékossággal, e) beszéd fogyatékossággal, f) egyéb pszichés, fejlődési zavarral (tanulási, 
figyelem- vagy magatartás szabályozási zavar) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.  

 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
  
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 
 
 A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés 
 
 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás 
2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
7 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 



 
 A költségvetési szerv működési területe: Halimba és Szőc Községek közigazgatási területe. 
 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: Az intézmény vállalkozási tevékenységet 

nem folytat. 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Vezetője az óvodavezető, akit 5 évi meghatározott 

időtartamra Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete bíz meg, vagy nevez ki a Nemzeti 
Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet alapján. 
A vezető tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete. 
 

 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
  
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

3 
közfoglalkoztatási jogviszony a Közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvény 

4 egyéb foglalkoztatási jogviszony 
(megbízási szerződés) 

a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 
 A köznevelési intézmény 

11.0.1. típusa: többcélú intézmény (egységes óvoda-bölcsőde). 
11.0.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai ellátás. 
11.0.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezés 

jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi, 
gazdasági feladatait és működtetését az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 8452 Halimba, Bányász u. 18. Óvoda 50 fő 

2 8452 Halimba, Bányász u. 18. Egységes Óvoda-
bölcsőde 

20 fő, melyből legfeljebb 
5 fő bölcsődés 

 
 A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 8452 Halimba, Bányász u. 18. 142. 4.124 térítésmentes 
használat 

óvodaépület, 
játszóudvar 

 
 
 
 



 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg 
a költségvetési szerv 2013. június 6. napján kelt, 54/2013.(VI.6) Kt. határozattal elfogadott alapító okiratot 
visszavonom.  
 
Kelt: Halimba, 2015. november 26. 
 
 
 

P.H. 
 
 
 
 
 
 Tóbel János Dr. Jáger László 
 polgármester jegyző 
 


