
 

Okirat száma: ____/2016.(V. 31.) 

Módosító okirat 

A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda a Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzatának 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 
____/2016.(V. 31.) KNÖT határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1. pontjában a „Törzsszáma: 638308 Adószáma: 16685046-2-06” 

elhagyásra kerül. 

2. Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül. 

3. Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 

4. Az alapító okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban a 4.3. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.6. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 7-8. §-a alapján ellátja a gyermekek óvodai nevelését,  

a 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 nevelését integráltan,  

a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs fejlesztő felkészítését,  

az iskolai előkészítést,  

az óvodai étkeztetést és  

a referencia intézményi feladatok ellátását.” 

5. Az alapító okirat 8. pontja – mely a módosított okiratban a 4.4. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
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4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” 

 

6. Az alapító okirat 9. pontja – mely a módosított okiratban a 4.5. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kiszombor nagyközség teljes 

közigazgatási területe.” 

7. Az egységes szerkezetű alapító okirat az alábbi 6.1.3. ponttal egészül ki: 

„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az intézmény pénzügyi-gazdálkodási 

feladatait a Kiszombori Polgármesteri Hivatal látja el." 

8. Az alapító okirat 15. pontja – mely a módosított okiratban 6.2. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 6775 Kiszombor, József A. u. 19.  175” 

 

9. Az alapító okirat 16. pontja – mely a módosított okiratban 6.3. pont 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 

6775 Kiszombor, József A. u. 19. 11 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 

óvoda” 
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szóló rendelete, 
valamint a Kiszombor 
Nagyközség 
Önkormányzatának 
költségvetési rendelete 
határozza meg. 

 

10. Az alapító okirat 17. pontja elhagyásra kerül. 

11. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések: 

11.1. Az átadásra kerülő közfeladat megjelölése és az átadásának oka: óvodai ellátás 
biztosítása, Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Klárafalva Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete között 2016. április __. napján létrejött a Kiszombor 
Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodás alapján. 

 

11.2. Közfeladat átvevőjének 

11.2.1. megnevezése: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodai 

        11.2.2. székhelye: 6772 Deszk, Móra u. 2. 

 

11.3. A kötelezettségvállalás rendje 

11.3.1 Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és 
mértéke: Az éves költségvetésében meghatározott előirányzat erejéig jogosult 
kötelezettséget vállalni. 

11.3.2 Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 
2016. augusztus 31. 

 
Jelen módosító okiratot 2016. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Kiszombor, 2016. május ___ 

P.H. 

Szegvári Ernőné 
polgármester 


