
 

Okirat száma: 1/133-14/2016. 

Módosító okirat 

 A Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Lesenceistvánd és Uzsa 
Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása által 2013. június 25. napján 
kiadott, 666- 3/2013.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 – az Áht végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 
alapján  –a következők szerint módosítom: 
 

1) Az alapító okirat bevezető része a „Lesenceistvánd, Uzsa Községek 
Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CVCV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény alapján a következő alapító okiratot adják ki:” szöveg helyébe a „Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A .§- a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a 
Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát a 
következők szerint adom ki:” szöveg lép. 
 

2) Az alapító okirat 1. pontjában a „A költségvetési szerv” helyébe a „A költségvetési 
szerv megnevezése, székhelye, telephelye” szöveg ép. 
 

3) Az 1.1 pontban a „Neve” helyébe a „ A költségvetési szerv” szöveg lép. 
 

4) Az 1.1. pont1.1.1. illetve 1.1.2 ponttal egészül ki. 
 

5) Az 1.2. pont „Rövid neve” szöveg átkerül az 1.1.2 pontba, helyébe a „ A 
költségvetési szerv” szöveg lép.  
 

6) Az 1.2. pont kiegészül 1.2.1. ponttal. 
 

7) Az 1.3. pont elhagyásra kerül. 
 

8) Az 1.4. pont elhagyásra kerül, a „székhelye” szöveg átkerül az 1.2.1. pont alá. 
 

9)  Az 1.5. pont elhagyásra kerül, a „telephelyei” szöveg átkerül az 1.2.2. pont alá. 
 

10) Az 1.6. pont elhagyásra kerül. 
 

11)  Az 1.7. pont elhagyásra kerül. 
 

12)  Az 1.8. pont elhagyásra kerül. 
 

13)  Az 1.9. pont elhagyásra kerül. 
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14)  A 2. pont „Létrehozásáról rendelkező határozatok” szöveg helyébe a „A 
költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések” 
szöveg lép. 
 

15)  A 2. pont 2.1, 2.2., ponttal egészül ki. 
 

16)  A 2.2. pont a 2.2.1. és 2.2.2. pontokkal egészül ki. 
 

17)  A 3. pont „ Jogszabályban meghatározott közfeladata” szöveg átkerül a 4.1. pont 
alá, helyébe a „ A költségvetési szerv irányítása, felügyelete” szöveg lép. 
 

18)  A 3. pont a 3.1. ponttal, valamint 3.2. pontokkal egészül ki. 
 

19)  A 3.1. pont 3.1.1. illetve 3.1.2. pontokkal egészül ki. 
 

20)  A 3.2. pont 3.2.1. illetve 3.2.2. pontokkal egészül ki. 
 

21)  A 4. pont „Szakágazati besorolása” szöveg helyébe a „A költségvetési szerv 
tevékenysége” szöveg kerül. 
 

22)  A 4. pont 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., pontokkal egészül ki.  
 

23) A 4. pontban található „851020 Óvodai nevelés” szöveg átkerül a 4.2. pont alá. 
 

24)  Az 5. pontban található alaptevékenységek átkerülnek a 4.4. pont alá, a 
szakfeladatszámok törlésre kerülnek, helyükbe a kormányzati funkciókódok 
lépnek. 
 

25)  Az 5. a). pontban „562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés” törlésre kerül, helyébe 
a „096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” , valamint új sorként a 
„096025” kormányzati funkciókóddal ellátott „Munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben” szöveg lép. 
 

26)  Az 5. b). pontban „851011-1 Óvodai nevelés” törlésre kerül, helyébe a „091110 
Óvodai nevelés szakmai feladatai” szöveg lép. 
 

27)  Az 5. c). pontban „851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása” törlésre kerül, helyébe a „091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai” szöveg lép. 
 

28)  Az 5. d). pontban „890114-1 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok 
életminőségét javító programok” szöveg törlésre kerül, helyébe a „ 104060 A 
gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok” szöveg lép. 

 

29)  Az 5. e). pont „890442-1 Közhasznú foglalkoztatás” szövege törlésre kerül. 
 

30)  A 4.4. pont táblázata az alábbi sorral egészül ki: „091140” kormányzati funkció 
kóddal ellátott „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”  
 

31) Az 5. pont „alaptevékenysége” szöveg helyébe a „A költségvetési szerv szervezete 
és működése” szöveg lép. 
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32)  Az 5. pont 5.1. és 5.2. ponttal egészül ki. 
 

33)  A 6. pont „ Vállalkozási tevékenysége” szöveg elhagyásra kerül, helyébe a „A 
köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések” szöveg lép. 
 

34)  A 6. pont 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. pontokkal egészül ki. 
 

35)  A 6.1. pont 6.1.1., 6.1.2. illetve 6.1.3.  pontokkal egészül ki.  
 

36)  A 7. pont„működési köre” szöveg, valamint az a) és b) pontok szövege átkerül a 
4.5. pontba. 
 

37)  A 7. pont „működése” szöveg helyébe a „Záró rendelkezések” szöveg lép. 
 

38)  A 8. pont elhagyásra kerül, az „irányító, fenntartó szervének neve, székhelye” 
szöveg átkerül a 3.1.pont alá. 
 

39)  A 8.1. pont elhagyásra kerül, az „Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv” 
szöveg átkerül a 2.3., 2.3.1., 2.3.2.  pontok alá. 
 

40)  A 9. pont elhagyásra kerül. 
 

41)  A 10. pont elhagyásra kerül. 
 

42)  A 11. pont elhagyásra kerül, „Gazdálkodási jogköre” szöveg beépül a 6.1.3. pontba. 
 

43)  A 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. pont elhagyásra kerül. 
 

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

Kelt: Lesenceistvánd, 2016. ……………………..   

P.H.  
                                                                                                               Tóth Csaba 

                                                                                                                    Elnök 


