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Előterjesztés 

Vaszar, Gecse és Takácsi Községek Önkormányzatai 

2015. február 12-i együttes ülésére 

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! 

A Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására a fenntartó 

tárulás elnevezésében történt változás miatt került volna sor. 

 

Ugyanakkor 20015. január 1-től teljesen új törzskönyvi elvárások jelentek meg az 

intézmények alapító okiratával kapcsolatban, ezért az előírásoknak megfelelően az alapító 

okirat első módosításakor az új szerkezetű, és részben új tartalmú alapító okiratot kell 

egységes szerkezetben benyújtanunk. 

 

Az Alapító Okirat módosítása tételesen rögzíti a módosított, kiegészített, törtölt elemeket. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alapító okirat módosítását és azt egységes 

szerkezetben jóváhagyni szíveskedjék. 

 

 

Vaszar, 2015. február 4. 

 

 

 Varga Péter  Vajda György  Istenes Gyula 

 polgármester   polgármester polgármester 

 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015. (II. 12.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takácsi Bóbita Napközi Otthonos 

Óvoda Alapító Okiratát, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot jóváhagyja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (II. 12.) határozata 

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takácsi Bóbita Napközi Otthonos 

Óvoda Alapító Okiratát, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot jóváhagyja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének ../2015. (II. 12.) határozata 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takácsi Bóbita Napközi Otthonos 

Óvoda Alapító Okiratát, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot jóváhagyja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

  



Okirat száma: /2015. 

Módosító okirat 

 

 

ATakácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 2014. július 3. 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 Takácsi Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete ../2015.(II.12.), Vaszar Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete …/2015.(II.12.), Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015.(II.12.), Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015.(II.12.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

 

1. Az alapító Okirat bevezető rendelkezése (preambulum) a következők szerint 

módosul: 

 

 „Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Takácsi Bóbita 

Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 

 

2. Az Alapító Okirat 2. és 4 pontja az alábbi 1.2. pont szerint módosul: 

„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1.székhelye: 8541 Takácsi, Petőfi u. 15. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Magyargencsi Telephely 8517 Magyargencs, Petőfi u. 84. 

 

3. Az Alapító Okirat az alábbi 2.1. ponttal egészül ki: 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996. 06.21.” 

 

4. Az Alapító Okirat az alábbi 2.3. ponttal egészül ki: 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Napközi Otthonos Óvoda és 

Konyha 

8542 Vaszar, Fő u. 16. 

 

5. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbi 6.2. pont szerint módosul: 

6.2. A köznevelési intézmény 



6.2.1. típusa: Óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

 

 

6. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbi 4.1. pont szerint módosul: 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, 2011. évi CXC. törvény 8. §. 

 

7. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbi 4.2., 4.3., 4.4. pont szerint módosul: 

 

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 3 éves kortól az iskolába járáshoz 

szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb hétéves korig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a 

gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 

keretében zajlik. Az intézmény a gyermek részére biztosítja az egész napos ellátást, tízórait, 

ebédet, uzsonnát. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai    feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai 

feladatai 

5 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési 

feladatai 

 

 

 

8. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbi 6.4. pont szerint módosul: 

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

intézmény 

6.4.1. székhelyén: 25 fő 

6.4.2. tagintézményében: 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 



1 Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda 75 fő 

2 Magyargencsi Telephely 25 fő 

 

9. Az alapító Okirat 14. pontja az alábbi 5.1. pont szerint módosul: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az óvoda vezetőjét Takácsi-Vaszar-Gecse-Magyargencs Óvodafenntartó Társulás Társulási 

Tanács bízza meg, öt évre nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény alapján. A megbízás előkészítését és a pályázati eljárással 

kapcsolatos feladatokat Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az óvodavezető 

magasabb beosztású közalkalmazottnak minősül.  

Az óvodavezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az óvoda pedagógusai és fizikai 

állományú dolgozói tekintetében. 

 

10. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbi 5.2. pont szerint módosul: 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény 

 

11. Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbi 6.5. pont szerint módosul: 

6.5. A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon 

feletti 

rendelkezés 

joga vagy a 

vagyon 

használati 

joga 

az 

ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 8541 Takácsi, Petőfi u. 15. 139 212 használati óvoda 

2 8542 Vaszar, Fő u. 16. 77/3 278 használati óvoda 

3 Magyargencs, Petőfi u. 84. 117 214 használati óvoda 

 

12. Az Alapító Okirat az alábbi 5.3. ponttal egészül ki: 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szervet az 

intézmény vezetője irányítja, helyettese a tagóvoda vezetője. 

Az intézmény vezetője egy személyben felelős a székhelyen és telephelyeken végzett szakmai 

munka vonatkozásában. 



Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 66/2008. (XII. 18.), házirendjét 69/2008. (XII. 18.) határozatával fogadta el. 

 

13. Az Alapító Okirat 9. 13. és 16. pontjai törlésre kerülnek 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

Kelt: Takácsi, 2015. február 12. 

P.H. 

aláírás 

  



Okirat száma:/2015. 

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 Takácsi Bóbita Napközi 

Otthonos Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 

 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8541 Takácsi, Petőfi u. 15. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Magyargencsi Telephely 8517 Magyargencs, Petőfi u. 84. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996. 06.21. 

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

 

 megnevezése székhelye 

1 Takácsi Község Önkormányzata 8541 Takácsi, Petőfi u. 1. 

2 Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. 

3 Gecse Község Önkormányzat 8543 Gecse, Kossuth u. 39. 

4 Magyargencs Község Önkormányzat 8517 Magyargencs, Petőfi u. 127. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Napközi Otthonos Óvoda és 

Konyha 

8542 Vaszar, Fő u. 16. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Takácsi-Vaszar-Gecse-Magyargencs Óvodafenntartó Társulás 

3.1.2. székhelye:8541 Takácsi, Petőfi u. 1. 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés,  2011. évi CXC. törvény 8. §. 

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 3 éves kortól az iskolába járáshoz 

szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb hétéves korig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a 

gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 

keretében zajlik. Az intézmény a gyermek részére biztosítja az egész napos ellátást, tízórait, 

ebédet, uzsonnát. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai    feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai 

feladatai 

5 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési 

feladatai 

 

 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:Takács, Vaszar, Gecse, 

Magyargencs községek illetékességi területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az óvoda vezetőjét Takácsi-Vaszar-Gecse-Magyargencs Óvodafenntartó Társulás Társulási 

Tanács bízza meg, öt évre nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény alapján. A megbízás előkészítését és a pályázati eljárással 

kapcsolatos feladatokat Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az óvodavezető 

magasabb beosztású közalkalmazottnak minősül.  

Az óvodavezető önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az óvoda pedagógusai és fizikai 

állományú dolgozói tekintetében. 

  



5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szervet az 

intézmény vezetője irányítja, helyettese a tagóvoda vezetője. 

Az intézmény vezetője egy személyben felelős a székhelyen és telephelyeken végzett 

szakmai munka vonatkozásában. 

Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát Takácsi Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 66/2008. (XII. 18.), házirendjét 69/2008. (XII. 18.) határozatával 

fogadta el. 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Takácsi-Vaszar-Gecse-Magyargencs Óvodafenntartó Társulás 

6.1.2. székhelye: 8541 Takácsi, Petőfi u. 1. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: Óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda 8542 Vaszar, Fő u. 16. 

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

intézmény 

6.4.1. székhelyén: 25 fő 

6.4.2. tagintézményében: 

 tagintézmény megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám 

1 Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda 75 fő 

2 Magyargencsi Telephely 25 fő 

 

6.5. A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az 

ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 8541 Takácsi, Petőfi u. 15. 139 212 használati óvoda 

2 8542 Vaszar, Fő u. 16. 77/3 278 használati óvoda 



3 Magyargencs, Petőfi u. 84. 117 214 használati óvoda 

 

 

7.Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjátólnapjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. július 3 napján kelt alapító 

okiratot visszavonom. 

 

Kelt: Takácsi, 2015. február 4. 

P.H. 

aláírás 

 

 


