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Sárpilis Község Önkormányzata 

Sárpilis  

 Béke tér 1. 

7145 

                                                                                                                      Tel/Fax:74/496-556 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 20.-án megtartott soron 

következő nyilvános ülésére: (a határozat elfogadásához minősített többség szükséges) 

 

 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2018. (VI.20.) számú határozata 

a Sárpilisi Tündérkert Óvoda Alapszabályának 

módosításáról 

1.) Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az 

előterjesztés 1. mellékletét képező módosító okirat szerint 

módosítja a ,,Sárpilisi Tündérkert Óvoda (7145 Sárpilis, Nyéki 

utca 2.-4.) költségvetési szerv alapító okiratát. 

 

2.) Sárpilis Község Önkormányzatának képviselő – testülete a 

Sárpilisi Tündérkert Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát a 

jelen előterjesztés 2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 

3./ A Képviselő – testület felkéri Figler János polgármestert, 

hogy a Sárpilisi Tündérkert Óvodaalapító okiratában 

bekövetkezett változásnak a Magyar Államkincstár által vezetett 

törzsnyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon, illetve 

az intézmény működési engedélyének módosítása iránti kérelmet 

az illetékes engedélyező hatósághoz a törvényi határidőn belül 

nyújtsa be.  

 

Felelős:  Figler János  polgármester  

Határidő:   2018. szeptember 1. 

 

 

 

A kiadmányozás dátuma:  

 

Sárpilis, 2018. június 15.                                                           Figler János    

                                                                                                  polgármester                                                  



1. számú melléklet Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2018. (VI.20.) számú 

önkormányzati határozatához 

 

Okirat száma: 1/2018 

Módosító okirat 

 
A Sárpilisi Tündérkert Óvoda a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete által  2015. 
július 13. napján kiadott, 1522/2015 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 186/2017. (XI. 29.) számú önkormányzati határozatra figyelemmel –a 
következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító okirat 6. 3. 1. pontjában a  „székhelyén: 33 fő” szövegrész helyébe a  

    „székhelyén: 50 fő” szövegrész lép. 

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

Kelt: Sárpilis, 2018. június 20. 

P.H. 

»aláírás«  
 



2. számú melléklet Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2018. (VI.20.) számú önkormányzati 
határozatához 

 

Okirat száma: 
 
 
 

Alapító okirat 
 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) 
bekezdése alapján a Sárpilisi Tündérkert Óvoda alapító okiratát a következők szerint adja 
ki: 

 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Sárpilisi Tündérkert Óvoda 
 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7145 Sárpilis, Nyéki u. 2-4. 
 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. augusztus 4. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése Székhelye 

1 Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4, 

 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 
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2. számú melléklet Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2018. (VI.20.) számú önkormányzati 
határozatához 
 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 
 

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

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

Az óvoda alaptevékenysége a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
6. pontja szerinti óvodai ellátás biztosítása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény és a vonatkozó ágazati jogszabályok szerint, ennek keretében a gyermek hároméves 
korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a 
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési 
tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 

 
Az óvoda alaptevékenysége az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) 
köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

 
Az óvoda alaptevékenysége óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes 
óvodai életet magában foglaló foglalkozások végzése. 

 
Az óvoda a gyermekek szociális helyzetéből és fejlettségéből adódó hátrányok 
ellensúlyozása céljából óvodai integrációs program szerinti óvodai fejlesztő tevékenységet 
szervezhet, ennek keretében alaptevékenysége a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő 
feladatok ellátása. 

Az óvoda alaptevékenysége az óvodai nemzeti kisebbségi, etnikai nevelési feladatok 
ellátása. 

Az óvoda a gyermek hároméves korát6l ellátja — a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvény szerint — a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is. 

Az óvoda alaptevékenységéhez tartozik az óvodai ellátottak részére biztosított étkezéssel 
összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

 
 

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 
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2. számú melléklet Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2018. (VI.20.) számú önkormányzati 
határozatához 
 

 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Sárpilis Község közigazgatási 
területe 

 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő 
vezetőjét Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, 5 évre bízza 
meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet szabályai szerint. 

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

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 

A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működését a szerv szervezeti és működési 
szabályzata határozza meg. 

 
 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Sárpilis Község Önkormányzata 

6.1.2. székhelye: 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 
 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: nevelési-oktatási intézmény, óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, nemzetiséghez 
tartozók óvodai nevelése 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: ónállóan működő költségvetési szerv, 
melynek gazdálkodási feladatait a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi. 

6.3. A feladatellátás helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 
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2. számú melléklet Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2018. (VI.20.) számú önkormányzati 
határozatához 
 

 

6.3.1. székhelyén: 50 fő 
 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m3) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7145 Sárpilis, Nyéki u. 2-4. 33 156 A működéshez óvoda 

   szükséges épülete, 

   vagyont melynek célja 

   Sárpilis és 

   Községi rendeltetése 

   Önkormányzat az óvodai 

   Képviselő- nevelés 

   testülete a megvalósítása 

   költségvetési  
   szerv ingyenes  
   használatába  
   adja, a  
   használatba  
   adott vagyon  
   felett Sárpilis  
   Községi  
   Önkormányzat  
   Képviselő-  
   testülete  
   rendelkezik.  

 
 

Kelt: Sárpilis, 2018. június 20. 
 
 
                                                                                       P.H. 
 
                                                                                                   ________________________________________ 
                                                                                                                             aláírás 
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