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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/B. § (2) bekezdése alapján a Magyar 
Államkincstár (mint törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv) a törzskönyvi jogi személyek 
alaptevékenységének besorolására használt kódok - a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: NGM rendelet) szerinti módosulása miatt szükséges adatváltozások 
átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre 
az NGM rendelet hatályba lépésekor érvényes adatok tekintetében. 
 
A Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett államháztartási 
szakfeladat kódok 2013. december 31-i hatállyal lezárásra kerültek, a megfeleltetés 
eredményeképpen előállt kormányzati funkció kódok a törzskönyvi nyilvántartásba 2014. 
január 1-jei hatályosulási dátummal kerültek be. 
 
A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló 2013. évi CCIII. törvény 8. § (1) bekezdésének megfelelően a 
költségvetési szervek gazdálkodási besorolása 2014. január 1-jétől megszűnt.  
 
Az Ávr. 181. §-a szerinti törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv a hivatalból indított eljárás 
keretében a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda szervnél a 
Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett költségvetési szerv 
gazdálkodási besorolása 2013. december 31-i hatállyal lezárásra került.  
 
Az Ávr. 181. §-a alapján a költségvetési szerv gazdálkodási besorolására vonatkozó adatainak 
megszűnését az alapító okirat soron következő módosításakor az egységes szerkezetbe foglalt 
okiraton át kell vezetni. 
 
A hatályos Ávr. 5. § (1) bekezdése meghatározza az alapító okirat kötelező tartalmi elemeit: 
„(1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv 
a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit, 



b) az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály 
rendelkezett, 
c) közfeladatát és szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti 
megjelölését, és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását, 
d) illetékességét, működési körét, 
e) irányító szervének nevét, székhelyét, 
f) (hatályon kívül helyezve) 
g) vezetőjének megbízási rendjét, és 
h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését. 
(2) Az alapító okirat – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – az alábbiak fennállása esetén 
tartalmazza a költségvetési szerv 
a) jogelődjének megnevezését, székhelyét, 
b) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában, és 
c) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha határozott időre vagy bizonyos feltétel 
bekövetkeztéig hozzák létre.” 
 
Fentiek alapján, a kormányzati funkció szerinti megjelölés és a gazdálkodási besorolás 
törlésére tekintettel felül kell vizsgálni a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília 
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát, illetve ezen dokumentumot módosítani szükséges.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatnak megfelelően dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. március 20. 
 
     Tisztelettel: 
 
        Szegvári Ernőné 
           polgármester



Tárgy: Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 
módosítása 
 
____/2014.(______) KNÖT h. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában és (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a 
Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda (6775 Kiszombor, József 
A. u. 19.) alapító okiratát - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) 
bekezdése szerint normatív határozattal – 2014. január 1. napjával az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
a) Az alapító okirat 8. pontja az alábbiakra módosul: 
„8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
             - referencia intézményi feladatok ellátása 
             - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs fejlesztő felkészítése 
091120 Sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista) 
gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai, az egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermekek 
óvodai nevelése integráltan 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés” 
 
b) Az alapító okirat 12. pontja hatályát veszti és törlésre kerül.  
 
c) Az alapító okirat 13. pontja átszámozásra kerül, és az alábbi 12. pontra módosul: 
„12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézményvezető kinevezése és vezetői megbízása a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § előírásai szerint.  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázat alapján, a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint 5 évre, határozott időre – bízza meg az 
intézmény vezetésével az intézményvezetőt. 
 
d) Az alapító okirat 14. pontja 13. pontra, 15. pontja 14. pontra, 16. pontja 15. pontra, 17. 
pontja 16. pontra és 18. pontja 17. pontra átszámozásra kerül. 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombori Mikrotérség 
Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda (6775 Kiszombor, József A. u. 19.) alapító okiratát 
egységes szerkezetben a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg. Az 
egységes szerkezetű alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 



3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernőné polgármestert, hogy képviseletében és nevében az alapító okirat módosítását és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 
 
4. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (6) 
bekezdése alapján, mint a képviselő-testület normatív határozatát, a helyben szokásos módon 
közzé kell tenni a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kihelyezéssel. 
 
A határozatról értesül:  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága  
- Börcsökné Balázs Márta óvodavezető 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 



Alapító okirat 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 
(1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító 
okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv 
 
1. Megnevezése: Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 
 
Törzsszáma: 638308 
Adószáma: 16685046-2-06 
 
2. Székhelye: 6775 Kiszombor, József A. u. 19. 
 
3. Tagintézményei, címe: 6774 Ferencszállás, Iskola u. 6. 
           6773 Klárafalva, Kossuth u. 169. 
 
4. Alapítás éve: 1883. 
 
5. Közfeladata:  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás. 
 
6. Alaptevékenysége: 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7-8. §-a alapján ellátja a 3 éves kortól 
a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést, és az óvodai étkeztetést. 
 
7. Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
851020 Óvodai nevelés 
 
8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
             - referencia intézményi feladatok ellátása 
             - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs fejlesztő felkészítése 
091120 Sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista) 
gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai, az egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermekek 
óvodai nevelése integráltan 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
 
 



9. Illetékessége, működési köre:  
 
Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása alapján: Kiszombor nagyközség, Ferencszállás község és Klárafalva község 
teljes közigazgatási területe. 
 
10. Irányító szervének neve, székhelye:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8. 
 
11. Fenntartó neve, székhelye: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
 
12. Vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézményvezető kinevezése és vezetői megbízása a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § előírásai szerint.  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázat alapján, a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint 5 évre, határozott időre – bízza meg az 
intézmény vezetésével az intézményvezetőt. 
 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 
Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Munkaviszony, melyre a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadók. 
Megbízásos jogviszony, melyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
14. Az intézmény típusa: óvoda 
 
15. Felvehető maximális gyermeklétszám: 224 
 
16. Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
A törzsvagyon részét képező óvoda épület: 6775 Kiszombor, József A. u. 19. (Kiszombor: 11 
hrsz.) összes berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár szerint. 
Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása alapján a tagok az óvodai ellátáshoz – a tagintézmények működéséhez - 
szükséges ingatlanok - 6774 Ferencszállás, Iskola u. 6. szám (Ferencszállás: 179 hrsz.), 6773 
Klárafalva, Kossuth u. 169. szám (Klárafalva: 1/3 hrsz.) - használatának jogát a Társulás 
fennállásának ideje alatt térítésmentesen biztosítják a fenntartó önkormányzat számára. 
 
 
 
 



17. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
 
A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
kell eljárni. 
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát az önkormányzat hatályos 
vagyongazdálkodásáról szóló rendelete, valamint a Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának költségvetési rendelete határozza meg. 
 
Záradék: Ezen alapító okirat Kiszombor község Önkormányzatának képviselő-testülete 
455/2003. (XI. 11.) KKÖT. számú határozatával adta ki. 
Kiszombor, 2003. november 11. 
 

 Szegvári Ernőné sk.      Dr. Morvai Márta sk. 
   polgármester        jegyző 
 

Megjegyzés: 
Módosításra került Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
256/2004.(VI.25.) KKÖT. számú, Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 98/2004.(VI.24.) KT. számú, valamint Klárafalva Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 78/2004.(VI.24.) Önk. számú határozatával, valamint  Kiszombor 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 291/1/2005.(VIII.30.) KKÖT. számú, 
Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 126/1/2005.(VIII.30.) KT. 
számú, valamint Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
113/1/2005.(VIII.30.) Önk. számú határozatával. 
 

Kiszombor, 2005. augusztus 30.  
 

 Szegvári Ernőné sk.      Dr. Morvai Márta sk.  
   polgármester        jegyző 
 

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2007. (VIII. 28.) KKÖT 
határozatával, Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2007. (VIII. 
28.) KT. határozatával és Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2007.(VIII. 28.) Önk. határozatával. 
 

Kiszombor, 2007. augusztus 28. 
 

 Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
   polgármester        jegyző 
 

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008.(I. 29.) KKÖT 
határozatával, Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2008.(I. 29.) 
KT. határozatával és Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2008.(I. 
29.) Önk. határozatával. 
 

Kiszombor, 2008. január 29. 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
   polgármester        jegyző 
 
 



Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2008. (VI. 3.) KKÖT 
határozatával. 
 

Kiszombor, 2008. június 4.  
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
   polgármester        jegyző 
 

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 283/2008. (VIII. 11.) KKÖT 
határozatával, Ferencszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2008.(VIII. 
26.) KT. határozatával és Klárafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
86/2008.(VIII. 26.) Önk. határozatával. 
 

Kiszombor, 2008. augusztus 27. 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
   polgármester                                               jegyző  
 

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 200/2009.(V. 26.) KKÖT, 
Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2009.(V. 26.) KT, 
Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 48/2009.(V. 26.) Önk. 
határozatával. A módosított és egységes szerkezetű alapító okirat 2009. július 1. napján lép 
hatályba, a szakfeladatok felsorolásánál rögzített kivételekkel. 
 

Kiszombor, 2009. május 26. 
         Szegvári Ernőné sk. 
           polgármester 
 

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 442/2009.(XI. 24.) KKÖT, 
Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 122/2009.(XI. 24.) KT, 
Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 124/2009.(XI. 24.) Önk. 
határozatával. A módosított és egységes szerkezetű alapító okirat 2010. január 1. napján lép 
hatályba. 
 

Kiszombor, 2009. november 24. 
 

         Szegvári Ernőné sk. 
           polgármester 
 

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 247/2011.(VIII. 30.) KNÖT, 
Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 75/2011.(VIII. 31.) Önk., 
Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 56/2011.(VIII. 31.) Önk. 
határozatával. A módosított és egységes szerkezetű alapító okirat 2011. szeptember 1. napján 
lép hatályba. 
 

Kiszombor, 2011. szeptember 1. 
 

         Szegvári Ernőné sk. 
             polgármester 
 
 



Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 323/2011.(X. 25.) KNÖT, 
Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 95/2011.(X. 18.) Önk., 
Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 75/2011.(X. 25.) Önk. 
határozatával. A módosított és egységes szerkezetű alapító okirat 2011. november 10. napján 
lép hatályba. 
 

Kiszombor, 2011. október 26. 
         Szegvári Ernőné sk. 
           polgármester 
 

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2012.(VIII. 28.) KNÖT, 
Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2012.(IX. 3.) 
Önkormányzati határozatával, Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
57/2012.(IX. 3.) Önkormányzati határozatával. A módosított és egységes szerkezetű alapító 
okirat 2012. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 

Kiszombor, 2012. szeptember 1. 
         Szegvári Ernőné sk. 
           polgármester 
 

Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 304/2012.(XII. 18.) KNÖT, 
Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 94/2012.(XII. 19.) 
Önkormányzati határozatával, Klárafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
80/2012.(XII. 19.) Önkormányzati határozatával.  
 

Kiszombor, 2012. december 19. 
         Szegvári Ernőné sk. 
           polgármester 
ZÁRADÉK 
 

Jelen alapító okirat 2013. július 1-jén lép hatályba. 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2013.(V. 28.) KNÖT, 
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2013.(V. 29.) 
Önkormányzati határozatával, Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2013.(V. 29.) Önkormányzati határozatával.  
 

Kiszombor, 2013. június 4. 
         Szegvári Ernőné sk. 
            polgármester 
ZÁRADÉK 
 
Jelen alapító okirat 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 
Az alapító okiratot Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
___/2014.(____) KNÖT határozattal hagyta jóvá. 
 
Kiszombor, 2014. március ….. 
 

P.H. 
         Szegvári Ernőné 
            polgármester 


