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Előterjesztés
Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 29-én tartandó ülésére
a Medgyesbodzási mesekuckó Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. február 19-i ülésen a Képviselő-testület tájékoztatást kapott arról, hogy 2014. évtől az
államháztartási szakfeladat kódok helyett minden törzskönyvi alanynak át kell térni az új, ún.
kormányzati funkció kódokra. Az áttérés, azaz a tevékenység-kódok megfeleltetése a
Mesekuckó Óvoda vonatkozásában határidőben megtörtént.
A módosítások törzskönyvi bejegyzése megtörtént, az erről szóló határozatokat a Magyar
Államkincstár megküldte részünkre.
Szakmai alaptevékenységének pontosítása , valamint alaptevékenységének jogszabály szerinti
megjelölése szükséges.
Érdemi jogszabályi változás, hogy megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása ,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
181. §-a alapján az alapító okirat soron következő módosításakor az alapító okiratból törölni
kell az erre vonatkozó rendelkezéseket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Módosító Okirat elfogadására!
Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesbodzási Mesekuckó
Óvoda Alapító okiratát Módosító okiratot az alábbiak szerint fogadja el:

Alapító okiratot módosító okirat
Medgyesbodzás Község Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medgyesbodzási
Mesekuckó Óvoda 2013. május 28. napján kiadott, 39/2013. (V.28.) számú Képviselőtestületi határozatával elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. r. 5. § (1) – (2) bekezdései,valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az Alapító okirat 5. pontjában az „ Alaptevékenysége „ szövegrész helyébe a „ Szakmai
alaptevékenysége szöveg lép.

2./ Az Alapító Okirat 6. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ 6.Szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti besorolása”
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladata
091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
104060A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok „
3./ Az Alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11)Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: köznevelési feladat, ezen belül óvodai
nevelés, és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (19 bekezdése szerint.
4./ Az Alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Nagykamarási közös Önkormányzati Hivatal látja el.
5./Az Alapító okirat 16. pontja törlésre kerül.
6./ Az alapító okirat záradéka helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ Jelen alapító okirat bejegyzése napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Medgyesbodzási
Mesekuckó Óvoda Medgyesbodzási Mesekuckó Óvoda 2013. május 28. napján kiadott,
39/2013. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozatával elfogadott egységes szerkezetű
alapító okirata hatályát veszti.”
Jelen módosító okiratot Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 29én tartott ülésén a ../2014. (… ....) Kt. számú határozatával fogadta el. Az alapító okirat az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (5) bekezdése értelmében a bejegyzés napján
válik hatályossá.
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