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MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
(tervezet) 

 
 A Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda, Füzesgyarmat Város Önkormányzata által 2014. június 26. 
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 - Füzesgyarmat 
Város Önkormányzatának …/2016.(II. 18.) önkormányzati határozatára figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1 -2 pontja -, mely a módosított okiratban 1.1; 1.2 pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1.  székhelye:5525. Füzesgyarmat, Széchenyi u. 8 sz. 

 

2. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban  4.1 pont alatt szerepel – helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

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

 

3. Az alapító okirat 4. pontja - mely a módosított okiratban 4.5 pont alatt szerepel - helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

4.5 költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békés megye, Füzesgyarmat város teljes 
közigazgatási területe, egységes alapellátási körzetként. 

 

4. Az alapító okirat 5. pontja – mely a módosított okiratban 6.2 pont alatt szerepel - helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

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

  6.2.1 székhelyén: 200 fő 

 

5. Az alapító okirat 6. – 8. pontja - mely a módosított okiratban 3.1; 3.2 pont alatt szerepel - 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.1  A költségvetési szerv, irányító szervének 
3.1.1 megnevezése: Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2 székhelye: 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 sz. 

3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1  megnevezése: Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.2.2 székhelye: 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 sz. 

 

1. sz. határozati javaslat 1. melléklete 
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6. Az alapító okirat 10 pontja - mely a módosított okiratban 4.2-4.4 pont alatt szerepel - 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 Óvodai nevelés 

4.3  A költségvetési szerv alaptevékenysége:   

a) Iskolai életmódra való felkészítés, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai 
integrációs pedagógiai program szerinti nevelése, és ökumenikus- keresztyén 
szellemiségű nevelés, azt igénylő csoportban/csoportokban.  

b) Kiemelt figyelmet igénylő gyermekkel való foglalkozás. A többi gyermekkel együtt 
nevelhető értelmi, beszédfogyatékos, enyhe autizmus spektrumzavarral, vagy egyéb 
pszichés zavarral, súlyos tanulási-figyelem, vagy magatartási zavarral küzdő gyermekek 
integrált nevelése. Nevelési tanácsadó véleménye alapján valamilyen beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, - SNI-nek nem minősülő - gyermekek integrált 
nevelése, egyéni fejlesztése, felzárkóztatása beleértve az etnikai kisebbséggel való 
külön foglalkozást is. Kiemelten tehetséges gyermekekkel való foglalkozás. 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

7. Az alapító okirat 11. pontja - mely a módosított okiratban 5.1; 5.2 pont alatt szerepel - 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézmény vezetőjét Füzesgyarmat Város Önkormányzata bízza meg – meghatározott időre - 
pályázat útján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat Füzesgyarmat város polgármestere 
gyakorolja. 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 Közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 
2 Munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

 

8. Az alapító okirat 12. pontja - mely a módosított okiratban 6.1.3 pont alatt szerepel - helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

6.1.3 gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési előirányzatai feletti 
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Pénzügyi- 
gazdasági feladatait a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal látja el.  
 
 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai.   

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének és ellátásának 
szakmai feladatai. 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai. 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
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9. Az alapító okirat 13. pontja - mely a módosított okiratban 6.3 pont alatt szerepel - helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

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 

5525. Füzesgyarmat, 
Széchenyi u. 8 sz. 

2509 Az ingatlan 
Füzesgyarmat 
Város 
Önkormányzat 
tulajdona 

Kivett, Óvoda 

 

10. Az alapító okirat 16. pontja - mely a módosított okiratban 2.1 pont alatt szerepel - helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. szeptember 1. 

 

11. Az alapító okirat 17. pontja - mely a módosított okiratban 2.2 pont alatt szerepel - helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

2.2 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 

12. Az alapító okirat 9., 14., 15. pontja a módosított okiratból kihagyásra kerül. 

 

13. A módosított okirat 6. alcíme az alábbi rendelkezésekkel egészül ki: 

6.1 A köznevelési intézmény  
6.1.1 típusa: Óvoda  
6.1.2 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés  

 

7 Az alapító okirat  záradéka – mely a módosított okirat 7. alcíme alatt szerepel – helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. június 26. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

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

Kelt: Füzesgyarmat, 2016. február 18. 
 

P.H. 
 

 

 megnevezése székhelye 

1 
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. 

5525. Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2 sz. 

Bere Károly 
polgármester  


