
 

Okirat száma: …/2019. 

Módosító okirat 

A Nagycenki Aranypatak Óvoda, Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testülete által 2016.március 9. napján kiadott, 2-O/2016. 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 2/2019. (I.15.) önkormányzati 
határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat bevezető rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

2. Az alapító okirat 1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nagycenki Aranypatak Óvoda és Bölcsőde 

 

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

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§.(1) bekezdés 6.pontja szerinti óvodai 
ellátás, valamint 13.§(1) bekezdés 8. pontja szerinti szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatások és allátások, ezen belül a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43/A. §-a szerinti minibölcsődei 
ellátás. 

 
4. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és 4.3.1. pontja 
törlésre került: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 

- óvodai nevelés: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen lakóhellyel, ennek 
hiányéban tartózkodási hellyel rendelkezik. Hároméves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető óvodai nevelés, ellátás csoporttal. 
 

- sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: A sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, 
ellátással összefüggő feladatok ellátása. A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy 
különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai 
konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát 
megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértő bizottság 
szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.  A szülő választja ki a sajátos 
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nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az 
illetékes szakértői bizottság véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és 
lehetőségeinek figyelembevételével. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése 
az óvodai csoportban a többi gyermekkel együtt (integráltan), azonos óvodai csoportban 
történik. Az óvoda biztosítja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján enyhe értelmi fogyatékossággal vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, 
fegyelmi vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését.  

 
- bölcsődei ellátás: a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. 
 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, oktatása: A 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek egyéni és mikro 
csoportos fejlesztő foglalkozása. 

 
- tehetséggondozás: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tehetséges gyermekek fejlesztő 

foglalkozása. 
 

- óvodai fejlesztő program szervezése: Hátrányos helyzetű gyermekek számára 
személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint óvodai fejlesztő 
programot szervez. 
 

- étkeztetés ellátása: Óvodai, bölcsődei, munkahelyi és szociális étkeztetés. 
 
5. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázatba bekerült a 6., 7.  sorszám, és az eddigi 
táblázat 6. sorszáma 8. sorszámra az alábbiak szerint módosult:  

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

6 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

7 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

8 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
 
6. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

- Óvoda vonatkozásában: Nagycenk Nagyközség és Fertőboz község közigazgatási területe, 
külön feladat-ellátási szerződés alapján. 

- Bölcsőde vonatkozásában: Nagycenk Nagyközség közigazgatási területe, de szabad 
férőhely függvényében felvehető más településen élő gyermek is.   
 

 
7. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

  5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. 
törvény alapján nyilvános pályázati eljárás útján, öt éves határozott időre Nagycenk 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki illetve menti fel. Az 
intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat Nagycenk Nagyközség 
Önkormányzata polgármestere gyakorolja. 
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8. Az alapító okirat 6.1.1.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.1.A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde 
 
9. Az alapító okirat 6.1.3.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.1.3.gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a Nagycenki Aranypatak Óvoda és 
Bölcsőde gazdálkodási feladatait a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal (9485 
Nagycenk Gyár utca 2.) látja el. 

 
10. Az alapító okirat 6.2. pontja 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 Nagycenki Aranypatak Óvoda és Bölcsőde … 100 fő 

2  Nagycenki Aranypatak Óvoda és Bölcsőde … 7 fő  

 
11. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.3.A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

9485 Nagycenk, Szent Imre u. 2.  Nagycenk 
531/1 hrsz. 

ingyenes vagyon 
használati jog az 
önkormányzati 
vagyon 
hasznosításáról 
szóló mindenkori 
hatályos rendelet 
szabályai szerint  

óvoda, bölcsőde, 
konyha   

 

12. Az alapítói okirat ,,Záró rendelkezés” című rész elhagyásra kerül. 
 
 
Jelen módosító okiratot a 2019.szeptember 1. bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Nagycenk,2019. április 15.  

P.H. 

Csorba János 
polgármester  


