
1 
 

 

 

….sz. melléklet 
 

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.         Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 

polg.hiv@alsozsolca.hu                                                                               www.alsozsolca.hu 

 

 

   

                                                                     ELŐTERJESZTÉS 

                                           Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

                                        2018. május 24. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha alapító okiratának módosítására 

  

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha alapító okiratának módosítását az intézmény 

alaptevékenységének bővítése indokolja – hallássérült gyermekek nevelésére tekintettel.  

A módosítás az alapító okirat 4.3. pontját érinti az alábbiak szerint: 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

- Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig az Nkt. 8. § (1) 

bekezdésében meghatározottak szerint nevelő intézmény. 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása: 

integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, autista, 

hallásfogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége 

miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 

- Bejáró gyermekek ellátása. 

- Roma nemzetiségű gyermekek differenciált foglalkoztatása, kulturális nevelése magyar nyelven. 

- Óvodarendszeren kívüli oktatás. 

- Helyiségek, eszközök bérbeadása. 

- Tálaló, melegítő konyha üzemeltetése. 

- A Központi Konyha működtetésével összefüggő feladatok ellátása. 

 

Az alapító okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lépne hatályba. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése és 11. § (7) bekezdése, 

valamint 111. § (26) bekezdése alapján a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 

Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. 

 

Az előterjesztés mellékletét képezi a 2. sz. Óvoda és Konyha alapító okiratának módosítása és az 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az intézmény alapító okiratának módosítása kérdését 

megtárgyalni és arra vonatkozó döntését meghozni szíveskedjen! 

 

Alsózsolca, 2018. május 17. 

 

 

Szilágyi László 

polgármester 

 

 

mailto:polg.hiv@alsozsolca.hu
http://www.alsozsolca.hu/
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Határozati javaslat 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének  

…/2018. (V.24.)) határozata  

az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha alapító okiratának módosításáról és az egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratáról 

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha alapító 

okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár által vezetett 

törzskönyvi nyilvántartási adatokat érintő változások bejegyzéséhez szükséges további intézkedéseket 

tegye meg.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Okirat száma: 43-…../2018. 

Módosító okirat 

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha az Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete által 2017. 

december 14. napján kiadott, 737-52/2017. 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 

– Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének …/2018. (…..) határozatára figyelemmel –a 

következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
- Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig az Nkt. 8. § (1) 

bekezdésében meghatározottak szerint nevelő intézmény. 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása: 

integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, 

autista, hallásfogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenessége, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 

- Bejáró gyermekek ellátása. 

- Roma nemzetiségű gyermekek differenciált foglalkoztatása, kulturális nevelése magyar 

nyelven. 

- Óvodarendszeren kívüli oktatás. 

- Helyiségek, eszközök bérbeadása. 

- Tálaló, melegítő konyha üzemeltetése. 

- A Központi Konyha működtetésével összefüggő feladatok ellátása. 

 

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

Kelt:  

P.H. 

Szilágyi László  

polgármester  
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Okirat száma: 43-…../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 az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha alapító okiratát a 

következők szerint adom ki: 

 

 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 168-170. 
    1.2.2.   telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Tálaló-melegítő konyha – munkahelyi 

gyors és önkiszolgáló étterem 

3571 Alsózsolca, Deák Ferenc utca 2. 

2 Tálaló-melegítő konyha - munkahelyi 

gyors és önkiszolgáló étterem 

3571 Alsózsolca, Ilona út 17-19. 

3 Tálaló-melegítő konyha 3571 Alsózsolca, Fekete István út 7. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. 09. 01. 

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

2.2.1. megnevezése: Alsózsolca Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 
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2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Alsózsolcai Városüzemeltetés 3571 Alsózsolca, Bocskai út 36. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Alsózsolca Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontja alapján óvodai nevelés. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

6. pontja alapján óvodai ellátás. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a) 

bekezdés alapján gyermekétkeztetés, a 21/A. § (3) bekezdés alapján intézményi 

gyermekétkeztetés. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján étkeztetés. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
- Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig az Nkt. 8. § (1) 

bekezdésében meghatározottak szerint nevelő intézmény. 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása: 

integráltan fejleszthető beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, 

autista, hallásfogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 

súlyos rendellenessége, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása. 

- Bejáró gyermekek ellátása. 

- Roma nemzetiségű gyermekek differenciált foglalkoztatása, kulturális nevelése magyar 

nyelven. 

- Óvodarendszeren kívüli oktatás. 

- Helyiségek, eszközök bérbeadása. 
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- Tálaló, melegítő konyha üzemeltetése. 

- A Központi Konyha működtetésével összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

5 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

6 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

7 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

8 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

9 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

10 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

11 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

12 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

13 102031 Idősek nappali ellátása 

14 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív 
napközbeni ellátás útján 

15 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

16 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

17 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

18 107051 Szociális étkeztetés 

19 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Alsózsolca város közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézményvezetőt határozott időre, legfeljebb 5 évre, nyilvános pályázat alapján Alsózsolca 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.  Az egyéb munkáltatói jogokat a város 
polgármestere gyakorolja felette. 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló  
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1992. évi XXXIII. törvény 

2 
munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló  

2012. évi I. törvény 

3 
megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. 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, 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 
fejlesztő nevelés-oktatás, 
a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A pénzügyi gazdálkodási feladatokat  

Alsózsolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos 

út 138.) látja el.  

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha - 125 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

3571 Alsózsolca,  

Kossuth Lajos út 168 -170. 
Alsózsolca, 
belterület, 
1020 

 

használati jog 

óvoda épület, 

központi 
főzőkonyha 

 

 

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 az Alsózsolcai 2. sz. 

Óvoda és Konyha 2018. május …… napján kelt, 43-…../2018. módosító okirattal végrehajtott módosítása 

szerinti tartalmának. 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 


