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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 

Szám:  29/2014 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testületének 

2014. november 27-én megtartott rendes nyilvános ülésén 
készült jegyz könyvb l 
 

Tárgy: Javaslat a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosítására 
 
  
Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete 10egyhangú igen 
szavazattal az alábbi normatív határozatot hozta: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testületének 247/2014.(XI.27) 
Kt. határozata 

a Nyitnikék Óvoda  (2011 Budakalász,Pomázi út 3.) alapító okiratának 
módosításáról 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete a fenntartásában 
működ  Nyitnikék Óvoda (2011 Budakalász, Pomázi út 3., OM: 03287ő) 
alapító okiratát a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény 
21.§.(3) bekezdés f) pontjában meghatározottak alapján felülvizsgálta és az 
alapító okiratot a telephelyenkénti gyermeklétszám meghatározása 
tekintetében módosítja.  A módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a 
határozat mellékletét képez  alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 
Képvisel -testület felhatalmazza a Polgármestert, a jóváhagyott alapító okirat  
MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - a törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel céljából történ  - benyújtására. 

 
Határid : azonnal 
Felel s: polgármester 

 
k.m.f. 

 
 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Papp Judit sk. 
aljegyz  

 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
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BUDAKALÁSZ VÁROS 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
A módosításokkal egységes szerkezetben 

 
I. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE - A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY NEVE, 

AZ ALAPÍTÓ ILLETVE A FENNTARTÓ NEVE ÉS CÍME 
 

1. Az intézmény neve:  Nyitnikék Óvoda 

2. Az alapító neve:                Pomázi Járás F szolgabírója 190ő 

3. Fenntartó neve:          BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Fenntartó székhelye:                2011  Budakalász, Pet fi tér 1. 

4. Felügyeleti szerv  neve: Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete, 

jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja  

Felügyeleti szerv székhelye:  2011. Budakalász, Pet fi tér 1. 

5. Irányító szerv neve:  Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete 

 Irányító szerv székhelye: 2011 Budakalász, Pet fi tér 1. 

 

II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ADATAI, TEVÉKENYSÉGE 

 
1. Székhelye:  2011. Budakalász, Pomázi út 3. 

2. Telephelye:          2011 Budakalász, Vasútsor 7. 

3. Tagintézménye:  2011 Budakalász, Szalonka u. 299/101 hrsz. 

4. Típusa: óvoda,  nevel  intézmény   (a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. 

törvény  7.§.(1) bekezdés a) pontja és a 8.§.(1) bekezdés szerint) 

5.  A köznevelési intézmény jogállása: önálló jogi személy 

6. A köznevelési intézmény OM azonosítója:  032875 

7. A köznevelési intézmény működési köre:  Budakalász Város közigazgatási területén 

belül, a fenntartó által kijelölt felvételi körzet. 

8. Az intézmény közfeladata: óvodai nevelés - a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. 

évi CXC. törvény 4.§.1. a) pontja és a 8.§.(1) bekezdés szerint -  és étkeztetés. 

9. Az intézménybe felvehet  maximális gyermeklétszám feladat-ellátási helyenként:  
    Pomázi út 3. (székhely): 12ő f   (ő csoport) 
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   Vasút sor 7. (telephely):   ő0 f   (2 csoport) 

   Szalonka utca 299/101. hrsz. : 12ő f   (5 csoport)  
10. A köznevelési intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: A rendelkezésre bocsátott 

606/20 hrsz.-ú (Pomázi út 3.) 4342 m2, a 605/6 hrsz-ú (Pomázi út 3.) 2730 m2, a 2273 
hrsz-ú (Vasútsor 7.) 1422 m2, a 299/101 hrsz-ú (Szalonka u. 299/101 hrsz.) 5190 m2, 
összesen 13684 m2 ingatlanvagyon, ami Budakalász Város Önkormányzat tulajdona. 
A 13684 m2 alapterületű ingatlanokon 2037 m2 felépítmény, 12 csoportszoba, valamint a 
kisegít  helyiségek, a Szalonka utcai épületben tornaterem áll rendelkezésére. 

 

11. A köznevelési intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: A köznevelési intézmény 
jogosultsága ezen vagyon tárgyak rendeltetésszerű hasznosítására terjed ki az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti  tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet szerint. 

 

12. A köznevelési intézmény ALAPTEVÉKENYSÉGE:   óvodai nevelés, a nemzeti 
köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§.1.a) pontja szerint  

 
a) A köznevelési intézmény szakágazati rendbe sorolása:   

851020  óvodai nevelés 

 
b) A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolása: 
 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés. 

 

13. A köznevelési intézmény vezet jének megbízási rendje: 
 
A fenntartó, Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete nyilvános pályázat 
útján, határozott id re bízza meg, a mindenkori hatályos jogszabályok alapján. 

 
14.  A köznevelési intézmény foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

 
a) Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. 

törvény alapján, 
 

b) megbízási szerz déses jogviszony a Ptk. hatályos rendelkezései szerint kötött polgári 
jogi jogviszony 

 
 

III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV – KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 
GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGG  JOGOSÍTVÁNYAI 

 
1. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Budakalász Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működ  és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.  
 

2. Az el irányzatok feletti rendelkezés jogosultsága: Bér és bérjellegű el irányzati 
felett teljes jogkörrel, egyéb el irányzatai felett részjogkörrel rendelkezik 
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3. Az el irányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendje: A mindenkori éves 
költségvetési rendelet szabályai szerint. 

 

4. A köznevelési intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézmény általános képviseletét az ÓVODAVEZET  látja el.   
Az óvodavezet  távolléte esetén a közoktatási intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában (SZMSZ) meghatározott, sorrendben következ  helyettesít  személy 
képviseli. 

 

 

ZÁRADÉK: 

 
A NYITNIKÉK ÓVODA alapító okiratát a Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete 
77/1995.Kpvt. határozatával hagyta jóvá, amelyet a 172/2000.Kpvt., a 48/2004.Kpvt., 
161/2004.Kpvt., a 207/2008.(05.28.)Kpvt.hat., a 318/2008.(VIII.26.)Kpvt.hat., a 44/2009.(I.27.) 
Kpvt hat., a 261/2009 (V.26.) Kt. hat., a 380/2009.(VIII.6.) Kt. hat., a 198/2010.(V.13.)Kt.hat.,  
155/2011.(IV.28.) Kt. hat., a  235/2011.(VI.30.) Kt. hat., a 306/2011.(IX.29.) Kt. hat., a  
349/2012.(XII.21.) normatív határozattal és a ……/201Ő.(XI….) normatív határozattal 
módosította. 
 

Az alapító okirat a MÁK törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjától lép hatályba, addig a 

349/2012.(XII.21.) normatív határozattal elfogadott okirat az irányadó. 

 
 
Budakalász, 2014. november 27.  
 
 
 

ph. 
 
 

Rogán László        dr. Molnár Éva 
polgármester        jegyz  
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