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BUDAKALÁS) VÁROS ÖNKORMÁNY)AT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szá : /  

 

K I V O N A T 

 

Készült: Budakalász Város Ö kor á zat Képviselő-testületé ek . ove ber -

á  egtartott re des yilvá os ülésé  készült jeg zőkö v ől 

Tárgy:  Javaslat a Budakalászi Böl sőde, a N it ikék Óvoda és a Telepi Óvoda alapító 
okiratá ak ódosítására 

  Budakalász Város Ö kor á zat Képviselő-testülete szeri ti  ige  egyha gú ige  
szavazattal, az alá i or atív határozatot hozta: 

 

Budakalász Város Ö kor á yzat Képviselő-testületé ek / . XI. .  határozata 

a Telepi Óvoda Alapító Okiratá ak jóváhagyásáról 

 

Budakalász Város Ö kor á zat Képviselő-testülete által a / . XII. .  or atív 
határozattal jóváhag ott Telepi Óvoda  Budakalász, Mál va ut a . OM:  alapító 
okiratát a Mag ar Álla ki stár által . ja uár . apjától előírt eg séges for ai 
követel é ek alkal azása és a az i téz é  evé ek eghatározását illetőe  a evelési-
oktatási i téz é ek űködéséről és a köz evelési i téz é ek évhasz álatáról szóló 

/ . VIII. .  EMMI re delet .§  ekezdése alapjá  ódosítja.  

A Képviselő-testület a jele  ódosítással eg séges szerkezet e foglalt és a határozat ellékletét 
képező / /  okiratszá ú alapító okiratot jóváhag ja, ezzel eg idejűleg a törzskö vi 

ilvá tartás a  szereplő . de e er . apjá  kelt, / . XII. .  or atív 
határozattal elfogadott alapító okiratát a jele  okirat törzskö vi ilvá tartás a vételé ek 

apjától visszavo ja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgár estert a határozat ellékletét képező / / . okiratszá ú 
alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest eg ei Igazgatóságá ak - törzskö vi ilvá tartás a vétel 
éljá ól törté ő e újtására. 

Határidő: azo al 
Felelős: polgár ester 

k. .f. 

Rogá  László sk.  
polgár ester 

dr. Udvarhelyi Istvá  sk.  
jeg ző 

 

Záradék: A határozatot a Képviselő-testület a 2015. november 26-ai ülésén fogadta el, közzététele 
2015. november 27. napján megtörtént. 

 
 
dr. Udvarhelyi István  
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jegyző 

 

Okirat szá a: / /  

Alapító okirat 
ódosításokkal eg séges szerkezet e foglalva 

Az álla háztartásról szóló . évi CXCV. törvé y /A. §-a és a e zeti köz evelésről 
szóló . évi CXC. törvé y . §  bekezdése alapjá  a BUDAKALÁS)I TELEPI ÓVODA 
alapító okiratát a következők szeri t ado  ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: BUDAKALÁSZI TELEPI ÓVODA 

1.1.2. rövidített neve: TELEPI ÓVODA 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2011 Budakalász, Mályva utca 1. 
1.2.2. telephelye(i): nincs 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1976. év 

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

2.2.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.2.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv közfeladata: köznevelés, 
óvodai nevelés - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 1.§. (2) 
bekezdés, a 4.§. (1) bekezdés a) pontja és a 8.§. (1) bekezdés szerint -  és óvodai 
intézményi étkeztetés 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 szakágazat szá a szakágazat eg evezése 

  óvodai evelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: köznevelési feladat, óvodai nevelés 
szakmai, működtetési feladatai és óvodai intézményi étkeztetés 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 
 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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2 
091120 sajátos evelési igé ű g er ekek óvodai 

nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai 

3 091140 óvodai evelés, ellátás űködtetési feladatai 

4 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  a hatályos jogszabályok 
alapján és a fenntartó által - az óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel 
eljárási rendjéről, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló 
14/2013.(IV.26.) önkormányzati rendeletben - meghatározott felvételi körzet. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a fenntartó - Budakalász Város 
Önkormányzat - nyilvános pályázat útján határozott időre bízza meg, a mindenkori 
hatályos jogszabályok alapján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási jogviszo  jogviszo t sza ál ozó jogsza ál  

 
közalkal azotti jogviszo  a közalkal azottak jogállásáról szóló . évi XXXIII. 

törvé  alapjá  

 
eg ízási szerződéses 

jogviszo  

a Ptk. hatál os re delkezései szeri t kötött polgári 
jogi jogviszo  

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: előirányzatai felett teljes 
jogkörrel rendelkezik, az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának 
rendjét a mindenkori éves önkormányzati költségvetési rendelet szabályai 
határozzák meg. 

6.2. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

 

 feladat-ellátási hel  eg evezése 
tagozat 

egjelölése 

a i ális 
g er ek-, 
ta ulólétszá  

 Budakalászi Telepi Óvoda Mál va u. .    fő 

 

6.3. A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon 

 

 i gatla  í e 

i gatla  
hel rajzi 
szá a 

vag o  feletti 
re delkezés joga 

az i gatla  
fu k iója, élja 

  Budakalász, Mál va ut a /  hasz álati jog köz evelési 
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. i téz é  

7. Záró rendelkezés 

Jelen …./2015.(…...) normatív határozattal jóváhagyott 3/1/2015. okirat számú alapító 
okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a intézmény 2012. december 21. napján kelt,  348/2012.(XII.21.) normatív 
határozattal elfogadott alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Budakalász, . ove er ….. 

P.H. 

Rogá  László 

polgár ester 
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