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84/2016.(V. 05.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Okirat száma: 6823-7/2016. 

Módosító okirat 

 A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-
testülete által 2014. március 26. 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 – a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 84/2016.(V.05.) KT számú határozatára figyelemmel –a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.01.01  

2. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban 4.1. és 4.3. pontok alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvodai nevelés feladatainak 
ellátása, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI 
törvény alapján bölcsődei ellátás. 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai éltet átívelő 
foglalkoztatásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába 
foglaló óvodai nevelési tevékenység, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, 
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatása, a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelése a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározottak alapján. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja alapján sajátos 

nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
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fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. pontja alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolatai 
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 
beilleszkedése, tovább személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, 
de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 
 

3. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban a 6.1. pont 6.1.1. alpontja 
alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.1.1. típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 

 

4. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 4.4 pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
2 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

6 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

5. Az alapító okirat 2/b., 6/a., 13. 14. pontjai elhagyásra kerülnek. 

6. Az alapító okirat 15. és 16. pontja – mely a módosított okirat 6.3 pontja alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. 2078/2 használati 

joggal 
rendelkezik 

óvodai nevelés, 
bölcsődei ellátás 

7. Az alapító okirat 18. pontja – mely a módosított okirat 5.1 pontja alatt szerepel – a 
következő szöveggel egészül ki: 

      Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja felette. 
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8. Az alapító okirat 19. pontja – mely a módosított okirat 5.2 pontja alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

9. Az alapító okirat új számozás szerinti 6. alcíme a következő 6.1.2. és 6.1.3. ponttal 
egészül ki: 

 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés a többi gyermekkel 
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: pénzügyi, gazdálkodási feladatait a 
Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal látja el, amelynek székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth 
út 5.    

10. Az alapító okirat Záradéka helyébe a következő Záró rendelkezés lép: 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 26. napján kelt alapító 
okiratot visszavonom. 

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

Kelt: Tiszacsege, 2016. május 05. 

P.H. 

Szilágyi Sándor 
polgármester  

 
K. m. f. 

 
 

  Szilágyi Sándor sk.                                                         Dr. Kertész Marianna sk. 
      polgármester                                                                               jegyző 
 
A kivonat másolat hiteléül:  
 
Tiszacsege, 2016. május 5.  
 
 
Zsólyominé Gyenes Anikó 
     jegyzőkönyvvezető 
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