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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére 

A „Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat köznevelési intézmény 

alapító okiratának módosítása. 

 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat köznevelési intézmény alapító okiratát módosítani 

szükséges. 

 

Az alapító okirat még tartalmazza a Klapka u. 34 sz. alatti volt óvodai telephelyet, melyet 

pályázati támogatás miatti fenntartási kötelezettségünknél fogva, telephelyként kellett 

nyilvántartanunk annak ellenére, hogy oda nevelési feladatot évek óta nem rendeltünk. Az 

épületet jelenleg civil szervezetek használják. 

 

A fenntartási kötelezettség megszűnt, és most a nevelési év végén nyílik arra lehetőség, hogy 

az intézmény alapító okiratából a telephelyre vonatkozó adatokat töröljük.  

 

A Magyar Államkincstár a törzskönyvi jogi személyek alaptevékenységének besorolására 

használt szakfeladat számoknak - a 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet szerinti - új kormányzati 

funkciókra történő átvezetését 2014. január 1-jei hatállyal hivatalból elvégezte.  

 

Ezt követően az eljárási rend szerint, az alapító okirat első módosításával egy időben az 

okiraton át kell vezetni az ebből adódó változásokat. Az alapító okirat szakfeladat számok és 

azok fogalmi megjelölései helyett, csak kormányzati funkció számokat és azok fogalmi 

megjelölését tartalmazhatja.  

 

Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a 

„Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat alapító okiratának módosítását elfogadja.  

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, az alapító okirat egységes 

szerkezetbe foglalását végezze el, és gondoskodjon a változásoknak a kincstári 

alapnyilvántartáson történő átvezetéséről. 

 

Határidő:   2014. július 15. 

Felelős:     dr. Makai Sándor jegyző  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával, módosítsa az 

intézmény alapító okiratát. 

 

Füzesgyarmat, 2014. június 17. 

 

 

 

 

 
dr. Makai Sándor  

          jegyző 
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Alapító okiratot módosító okirat 
(tervezet) 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a „Lurkófalva Óvoda 

Füzesgyarmat köznevelési intézmény 184/2012. (XII.13.) Kt. sz. határozatával módosított 

alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1.   Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

Törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 

tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki. 

 

2.   Az alapító okirat 1. pontja OM azonosítója: szövegrész kiegészül a 201933 azonosító 

számmal. 

  

3.  Az alapító okirat 2. pontja Intézmény székhelye: alatti szövegezéséből kiemelésre kerül az 

alábbi szövegrész:  

Telephelyei:    
5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 34. 

 

4.  Az alapító okirat 5. pontja Befogadóképessége: alatti szövegezéséből kiemelésre kerül az 

alábbi szövegrész:  

Klapka utca 34.      24 fő 

Összesen:                          224 fő 

 

5.  Az alapító okirat 6. pontját hatályon kívül helyezte a 184/2012.(XII.13.) Kt.sz. határozat, 

ezért a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, pontok számozása 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14,15, 16, 17 számozásra változik. 

 

6.  Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

     Alaptevékenységi besorolás: 

Államháztartási szakágazat: 851020 Óvodai nevelés 

Kormányzati funkciók:  

09110  Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai.   

Iskolai életmódra való felkészítés, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek óvodai integrációs pedagógiai program szerinti nevelése, és 

ökumenikus- keresztyén szellemiségű nevelés, azt igénylő 

csoportban/csoportokban. 

091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének és ellátásának 

szakmai feladatai.  

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 
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integrált nevelése, egyéni fejlesztése, felzárkóztatása beleértve az etnikai 

kisebbséggel való külön foglalkozást is. Kiemelten tehetséges 

gyermekekkel való foglalkozás. 

091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai. 

096010  Óvodai intézményi étkeztetés. 

 

A módosító okirat 2014. július 1-jétől lép hatályba. 

 

Jelen módosító okiratot Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 

…../2014.(VI. 26.) önkormányzati határozatával jóváhagyta. 

 

Füzesgyarmat, 2014. június 26. 

 

 

     

 
 

 
 

Bere Károly 

polgármester 
dr. Makai Sándor  

jegyző 


