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a Gencsapáti Polgármesteri Hivatalban (Gencsapáti, Hunyadi út 229.) 

tartandó tanácsülésére 

                                      

                                      

  Tárgy: Javaslat a Gyöngyös-kert Óvoda alapító okiratának módosítására   

                                      
                                      

  Előterjesztő: Bodorkós Ferenc, elnök, Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás   

                                      
                                      

  Összeállította: Dr. Görög István jegyző, Gencsapáti Polgármesteri Hivatal   

                                      
                                      

  Melléklet: 18-TNY-4126-2/2017-821803 számú hiánypótlási felhívás    

                                      

                                      
                                      

  Tárgyalás módja: az előterjesztést – figyelemmel Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) és (2) 

bekezdéseire, és 95. § (3) bekezdésére – nyilván ülésen kell tárgyalni. 

  

                                      
                                      

  Szavazás módja: nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel a 

Társulási megállapodás 2.2.6. pontjára – a Társulási Tanács 

minősített többségű (legalább annyi tag igen szavazata szükséges, 

mely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét, és az általuk 

képviselt települések lakosságszámának a felét) szavazata 

szükséges. 

  

                                      

                                      

  Gencsapáti, 2018. január 28.                        

                                      

                                      

                   (: Dr. Görög István s.k. :)      

                     jegyző        
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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

 

A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási 

Osztálya (a továbbiakban: Államkincstár) 2017. október 5-én kelt, VAS-ÁHI/289-8/2017. ügyiratszámú 

levelében felhívta a figyelmet, hogy a társulások 2013. július 1. napjával történő átszervezése során a 

költségvetési szerv alapító okiratának módosítása nem teljes körűen történt meg, hiszen az alapító 

okitat 2.2.1 pontjában alapítóként Gencsapáti Község Önkormányzata van feltüntetve, holott 

alapítóként nem a költségvetési szervet tényleges alapító szervet, hanem az alapításra, átalakításra, 

megszüntetésre ténylegesen jogosult szervet kell feltüntetni.  

 

A megkeresést követően a Társulási megállapodás és az alapító okirat felülvizsgálata megtörtént, a 

dokumentumokat mind a Társulási Tanács, mind a társulást alkotó önkormányzatok képviselő-

testületei elfogadták, a módosító és egységes szerkezetű okiratok benyújtásra kerültek az 

Államkincstárba. 

 

Az Államkincstár 2017. december 19-én kelt, 18-TNY-4126-2/2017-821803 számú hiánypótlási 

felhívásában jelezte, hogy a csatolt dokumentumok formai és tartalmi hiányosságai miatt nincs mód 

a módosítások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetésére. 

Az Államkincstár hiánypótlási felhívása jelen előterjesztés mellékletét képezi.  

A módosító okirat és egységes szerkezetű alapító okirat tartalmi pontatlanságai, a csatolt 

dokumentumok formai és tartalmi hiányosságai miatt a Társulási Tanács, valamint képviselő-

testületek elnézését kérem! 

 
 

A hiánypótlási felhívásban közöltek alapján megtörtént az alapító okirat felülvizsgálata, és az elkészült 

módosító okirat és egységes szerkezetű alapító okirat tervezete. 
 

Az alapító okirat módosuló rendelkezései: 
 

1. A költségvetési szervnek nincs rövidített neve, ezért az 1.1.2. pont törlésre kerül. 

2. A 2.2.1. pontban (A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult 

szerv) Gencsapáti Község Önkormányzata helyett a Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulást 

kell szerepeltetni. 

3. Az alapító okirat 6.1.2.pontját (A köznevelési intézmény alapfeladatainak jogszabály szerinti 

megnevezése) kiegészítésre kerül a nemzetiségi nevelésnek, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 4. § 1.2. pontja szerinti meghatározásával. 
 

4. A formanyomtatvány módosa következtében az alapító okirat  
 

a) 3.1. pontjában a „felügyeleti szerv” törlésre került; 
 

b) a költségvetési szerv fenntartója a 6.1. alpontból a 3.2. alpontba került áthelyezésre, 
 

c) a 6.3. pontjában szereplő adatokat (feladatellátási helyenként felvehető maximális 

gyermek-, tanulólétszám) táblázatos formában kell szerepeltetni; 
 

d) a 6.4. pontjában a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon táblázatból az épületek 

hasznos alapterülete oszlop törlésre került. 
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5. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása következtében pontosítani 

kell az alapító okirat 4.1. pontját (a köznevelési intézmény közfeladata). A módosítás 

következtében 8módosul a 6.1.2. alpontja is.  
 

6. A 4.5. pontból (A költségvetési szerv illetékessége, működési terülte) Horvátlövő község nevét 

törölni kell, mert nem tagja a társulásnak. Amennyiben a feladatellátás e községre is kiterjed 

Horvátlövővel feladatellátási szerződést kell kötni, melyet fel kell tüntetni a 4.3. pontba.  

Az alapító okirat hatályos 4.5. pontja jelenleg is lehetővé teszi, hogy az óvoda a szabad 

kapacitása terhére más önkormányzatok területéről is fogadjon gyermekeket. 
 

7. Az 5.1. pontban (költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje) pontosítani, nevesíteni kell 

a vezetői foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó jogszabályt, valamint fel kell tüntetni a 

vezetői megbízás időtartamát. 

8. A 6.2. pontot törölni kell, mert a tagintézményekre vonatkozó adatok a 1.2.2. pontban már 

megadásra kerültek. 

9. A 6.3. pontban pontjának tagozat megjelölés oszlopban megadott számokat a „csoport” 

kiegészítéssel szükséges szerepeltetni. 

 

Az Áht. 8/A. § (2) bekezdése alapján az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv adja ki 

a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. A módosító okirat, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat e formanyomtatvány alkalmazásával 

készült.  

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni, és a csatolt határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

 

                              

   Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás 

../2018. (II.8.) számú határozata 

   

                              
                              

 11. A Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

a Gyöngyös-kert Óvoda Alapító Okiratát az előterjesztés 1. 

számú mellékletében foglaltak szerint módosítja, és 

jóváhagyja a 2. számú mellékletbe szereplő, egységes 

szerkezetbe Alapító Okiratot. 

   

 

 2. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét 

az előterjesztés szerinti módosító okirat és egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

   

 

 3. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy 

gondoskodjon a módosító okirat és az egységes szerkezetbe 

foglalt Alapító Okiratnak a Magyar Államkincstár Vas Megyei 

Igazgatóság részére történő megküldéséről.   

   

                              

     Felelős: Bodorkós Ferenc elnök    

     Határidő: azonnal    
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Okirat száma: ALT/52-2/2018. 
 
 
 

Módosító okirat 
 
 

A Gyöngyös-kert Óvoda Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete által, 
2015. április 23. napján kiadott, 100-5/2015. számú 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 Gyöngyös-kert Óvoda 
Fenntartó Tanács Társulási Tanácsának ../2018. (II.8.) számú határozatára figyelemmel 
– a következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 2.2.1. pontjában (A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, 

megszüntetésére jogosult szerv) „megnevezése: Gencsapáti Község 
Önkormányzata” szöveg helyébe a „megnevezése: Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó 
Társulás” szövegrész lép. 

 
 

2. Az alapító okirat 3.1. pontjában „A költségvetési szervirányító 
szervének/felügyeleti szervének” szöveg helyébe „A költségvetési szerv irányító 
szervének” szövegrész lép. 

 
 

3. Az alapító okirat a következő 3.2. alponttal egészül ki: 
 

 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
 

 3.2.1. megnevezése: Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás 
 

 3.2.2. székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. 
 
 

4. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
 

 A nevelési oktatási intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
4. § (1) 1.1. pontjában, 1.2. pontjában és 1.21 pontjában meghatározott feladata 
óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, és a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása. 
Az intézmény azon saját nevelési igényű gyermekek különleges ellátását tudja 
biztosítani integrált nevelési formában, akik a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján enyhe értelmi, vagy beszédfogyatékos. 

 
 

5. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
 

 Gencsapáti, Pornóapáti, Vassurány közigazgatási területe. A költségvetési szerv 
Horvátlövő közigazgatási területén feladat-ellátási szerződés alapján lát el 
köznevelési feladatot.  
A Társulási megállapodás által meghatározott működési körzet keretei között 
kötelező felvételt biztosító óvoda. Szabad kapacitása terhére más önkormányzatok 
területéről is fogadhat gyermekeket. 
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6. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

 Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletnek megfelelően, 
pályázat útján öt éves időtartamra a Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa bízza meg, Gencsapáti Község Önkormányzata, Önkormányzat 
Vassurány és Pornóapáti Község Önkormányzata képviselő-testületeinek 
véleményét előzetesen kikérve. 
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke 
gyakorolja. 

 
 

7. Az alapító okirat 6.1. pontja elhagyásra kerül, a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltoztatásával. 

 
 

8. Az alapító okirat 6.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 6.1.2.  alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 
 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerinti 
alapfeladatok. Óvodai nevelés, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai 
nevelése-oktatása. 
Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése. 

 
 

9. Az alapító okirat 6.2. pontja a csoportok számának megadásával, az alábbiak 
szerint egészül ki: 

 

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

 
 

 feladatellátási hely megnevezése 
csoport, tagozat 
megjelölése 

maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyöngyös-kert Óvoda. 4 120 

2 
Gyöngyös-kert Óvoda Pornóapáti 
Tagóvodája 

1 30 

3 
Gyöngyös-kert Óvoda Vassurányi 
Tagóvodája 

1 30 

 

 
 

10. Az alapító okirat 6.3. pontjában a vassurányi önkormányzat neve az alábbiak 
szerint pontosításra kerül: 

 

 6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 
 
 
 
 

 
 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 
célja 



-6- 

 

1. 

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 
231. 

Gencsapáti 
423 

Gencsapáti 
Község 
Önkormányzata 

Óvoda 

2. 

9796 Pornóapáti, Fő u. 66. Pornóapáti 
126 

Pornóapáti 
Község 
Önkormányzata 

Óvoda 

3. 
9741 Vassurány, Vasút u. 2. Vassurány 

197. 
Önkormányzat 

Vassurány 

Óvoda 

 

 

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

 
 
 

Gencsapáti, 2018. február  ….  
 
 
 

                                                                                                        (: Bodorkós Ferenc :) 
                                                                                                                       elnök 
                                                                                        Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás 
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Okirat száma: ALT/52-3/2018. 
 
 
 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Gyöngyös-kert Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 
 
 
 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
 

1.1. A költségvetési szerv 
 

 1.1.1. megnevezése: Gyöngyös-kert Óvoda 
 
1.2. A költségvetési szerv  
 

 1.2.1. székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 231. 
 

 1.2.2. telephelye(i): 
 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1. Gyöngyös-kert Óvoda Vassurányi Tagóvodája 9741 Vassurány, Vasút u. 2. 

2. Gyöngyös-kert Óvoda Pornóapáti Tagóvodája 9796 Pornóapáti, Fő u. 66. 
 

 
 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007.08.01. 
 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
 

 2.2.1. megnevezése: Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás 
 

 2.2.2. székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. 
 
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  
 

 

 megnevezése székhelye 

1. Gyöngyös-kert Óvoda  9721 Gencsapáti, Hunyadi út 231. 

2. Kastély Óvoda 9741 Vassurány, Vasút u.2. 

3. Napköziotthonos Óvoda 9796 Pornóapáti, Fő u. 66. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének  
 

 3.1.1. megnevezése: Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás 
 

 3.1.2. székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. 
 
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
 

 3.2.1. megnevezése: Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás 
 

 3.2.2. székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. 
 
 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
 

 A nevelési oktatási intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) 
1.1. pontjában, 1.2. pontjában és 1.21 pontjában meghatározott feladata óvodai nevelés, 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-
oktatása. 
Az intézmény azon saját nevelési igényű gyermekek különleges ellátását tudja biztosítani 
integrált nevelési formában, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján enyhe 
értelmi, vagy beszédfogyatékos. 

 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1. 851020 Óvodai nevelés 
 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

 4.3.1. A nemzet köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 
óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a felvételi körzetben található, az érintett 
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.   

 

 4.3.2. Az intézmény fentieken túl 
 

 a) a Gyöngyös-kert Óvoda Pornóapáti Tagóvodájában, a nemzetiségi etnikai 
kisebbségi anyanyelvi (német) óvodai nevelés tekintetében a 32/1997. (XI.5.) 
MKM rendelettel meghatározott irányelveket figyelembe véve elkészített és 
jóváhagyott helyi nevelési program alapján folyik a nevelés, oktatás.  
A német kisebbség identitástudatának, kulturális hagyományainak 
megőrzésére, ápolására fejlesztésére, különös gondot fordít.  
Nyelvi környezetet biztosít a kisebbségi nyelv (német) használatára, 
fejlesztésére. 

 

 b) főző-, illetve melegítő konyhát működtet, amellyel biztosítja az óvodások és 
felnőttek munkahelyi étkezését. 

 

 c) egyéb oktatást kiegészítő tevékenységet lát el: a fenntartó egyetértésével 
pályázatokon vesz részt, együttműködik az intézményt segítő alapítványokkal, 
civil szervezetekkel. 
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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. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
 

 Gencsapáti, Pornóapáti, Vassurány közigazgatási területe. A költségvetési szerv Horvátlövő 
közigazgatási területén feladat-ellátási szerződés alapján lát el köznevelési feladatot.  
A Társulási megállapodás által meghatározott működési körzet keretei között kötelező 
felvételt biztosító óvoda. Szabad kapacitása terhére más önkormányzatok területéről is 
fogadhat gyermekeket. 

 
 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

 Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendeletnek megfelelően, pályázat útján öt éves időtartamra a Gyöngyös-
kert Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa bízza meg, Gencsapáti Község 
Önkormányzata, Önkormányzat Vassurány és Pornóapáti Község Önkormányzata képviselő-
testületeinek véleményét előzetesen kikérve. 
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke 
gyakorolja. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 

 foglalkoztatási jogviszony     jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1. Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2. Munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3. Megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 

 
 
 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
 
 

6.1. A köznevelési intézmény 
 

 6.1.1. típusa: óvoda 
 

 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 
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 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerinti 
alapfeladatok.  
Óvodai nevelés, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása. 
Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése. 

 

 6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 
 

 Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait Gencsapáti Polgármesteri Hivatal 
(9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.) látja el. 

 
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám  
 

 

 feladatellátási hely megnevezése 
csoport, tagozat 
megjelölése 

maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyöngyös-kert Óvoda 4 120 

2 
Gyöngyös-kert Óvoda Pornóapáti 
Tagóvodája 

1 30 

3 
Gyöngyös-kert Óvoda Vassurányi 
Tagóvodája 

1 30 

 

 
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. 

9721 Gencsapáti, Hunyadi út 
231. 

Gencsapáti 
423 

Gencsapáti 
Község 
Önkormányzata 

Óvoda 

2. 

9796 Pornóapáti, Fő u. 66. Pornóapáti 
126 

Pornóapáti 
Község 
Önkormányzata 

Óvoda 

3. 
9741 Vassurány, Vasút u. 2. Vassurány 

197. 
Önkormányzat 
Vassurány  

Óvoda 

 

 
 
 

 


