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K I V O N A T
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
2014. március 26‐án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

66/2014.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Alapító okiratot módosító okirat
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete által 2014. február 27. napján kiadott
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 35/2014. (II.27.) KT számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló 368/2011. Korm.rendelet 5.§ (1)‐(2) bekezdése, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdésének a) pontja, és a
nevelési‐oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123.§ (3) bekezdésében alapján az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az alapító okirat 4.) pontja szerinti "Szakágazati száma:" szöveg
"Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:" szöveg lép.

helyébe

2. Az alapító okirat 12) pontjába szereplő
"091110

"091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a
teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési
tevékenység, valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos
helyzetű
gyermekek
integrációs
nevelése,
az
óvodai
személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program, a
nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.08.)
MKM rendelet 39/D. § (9) bekezdése alapján" szövegrész helyébe a
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a
teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat 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 közneveléséről szóló
2011. évi CXC törvény 4. § u.) 13. pontja és a 8. § alapján" lép.

3. Az alapító okirat záradékában szereplő "Jelen alapító okirat …………… napján lép hatályba,"
szövegrész helyébe " Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napján lép hatályba," szöveg lép.
Képviselő‐testület úgy határoz továbbá, hogy az intézményvezető feladata és felelőssége az
alapító okirat aktualizálása, a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, szükség
esetén a módosítás Képviselő‐testületnél való kezdeményezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető
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