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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Őrbottyán Város Önkormányzata és Kisnémedi Község Önkormányzata Társulás keretében gondoskodik az 
óvodai nevelés ellátásáról. 

A Társulási Tanács 11/2014. (IX. 30.) számú határozatával az Alapító Okirat 8. számú módosítását elfogad-
ta, melyre a Kismókus Óvoda bővítésére kötött támogatási szerződés mellékletét képező vállalt indikátorok-
nak való megfelelés miatt volt szükség. A változásokat a Magyar Államkincstár felé bejelentettük. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága 2014. decemberében érkezett végzésében 
hiánypótlásra szólította fel a Társulást, és az Alapító Okirat alábbi javítását írta elő: 

– Az alapító okirat 15. pontját törölni kell, ugyanis az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról ren-
delkező 368/201 1. (XII. 31.) Kormányrendelet 2014. évtől hatályos módosításával megszűnt a költség-
vetési szervek gazdálkodási besorolása fogalom, az okiratokban már nem szerepelhet ezzel összefüggő 
rendelkezés (ebbe beleértendő a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szerv megjelölése és a gazdál-
kodó szervezettel való rendelkezés is). 

– Hiányzik a szakágazat szám és megnevezés (851020 Óvodai nevelés). 

– Hiányzik a "851011 óvodai nevelés, ellátás" szakfeladat kormányzati funkcióra való megfeleltetése, 
mivel kettévált szakmai és működtetési feladatra. A szakmai feladatellátó és a működtető megegyezik, 
így mind a két funkciót fel kell venni az alapító okiratba: 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai felada-
tai, 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai. 

Fentiek alapján az Alapító Okirat módosítására az előterjesztés melléklete szerint teszünk javaslatot. 

A hatályos Társulási Megállapodás 2.2 pontja szerint a Társulás a tagokkal folytatott előzetes egyeztetés 
útján teljesíti a köznevelési feladat ellátásából fakadó kötelezettségeket. A 7.4 pontja értelmében a Társulási 
Tanács által jóváhagyandó dokumentumai tekintetében a társult képviselő-testületeknek véleményezési 
kötelezettsége van. Fentiekre tekintettel szükséges a képviselő-testület döntése az óvoda Alapító Okiratának 
módosításához.  

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS AZOK 
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

4. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
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5. HATÁROZATI JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…../2015. (I. 28.) határozata az Őrbottyáni 
Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítás áról 

A Képviselő-testület az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását a határozat 
melléklete szerint elfogadja és a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja a határozat melléklete szerint. 

Felelős:    polgármester 

Határid ő:  azonnal 

Végrehajtást végzi:  jegyző 

 
Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának  

9. számú módosítása 
 
1. Az Alapító Okirat 15. pontja törlésre kerül. 
 
2. Az Alapító Okirat 26. pont helyébe az alábbi 26. pont lép: 
 
„26. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 
Államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 

 851020 Óvodai nevelés 
 

Kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
  szakmai feladatai 
 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
 096010 Óvodai intézményi étkezetés 
 013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 

 
Őrbottyán, 2015. január 16. 
 
Előterjesztő: 
 
Kmetty Károly 
polgármester 
 
Az előterjesztés törvényességi szempontból megvizsgáltam: 
Gállné Mezősi Szilvia 
jegyző 
 

HATÁROZAT 
 

A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hozta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 6/2015. (I. 28.) számú határozata az Őrbottyá-
ni Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosí tásáról 

A Képviselő-testület az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását a határozat 
melléklete szerint elfogadja, és a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja a határozat melléklete szerint. 

 


