Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. szeptember 24-i ülésén
megtárgyalta az óvoda alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
228/2013.(IX.24.) határozata:
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Cseperedő
Óvoda és Bölcsőde 201/2013.(VIII.27.) számú határozattal elfogadott
Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a
módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot
a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság részére küldje
meg.
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Felelős: Polgármester
Jegyző

Szécsény, 2013. szeptember 24.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

A 228/2013.(IX.24.) határozat melléklete
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratát módosító okirat
Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Szécsény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2013. augusztus 27. napján kiadott, 757-1/2013. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)- (2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„1. A költségvetési szerv:
Megnevezése: Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
Székhelye: 3170 Szécsény, Magyar utca 13.”
2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„2. Közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontja, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § és a
8. § szerinti óvodai ellátás, nevelés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. §-ában, illetve 42-42A. §-ában
meghatározott bölcsődei ellátás biztosítása.”
3. Az alapító okirat 3.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„3.2. Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
- óvodai nevelés,
- nemzetiséghez tartozó óvodai nevelés,
Cigány kulturális nevelés keretében, magyar nyelven.
A cigány kisebbségi óvodai nevelés keretében az óvoda nevelési programja
tartalmazza a cigány kultúra, művészetek és hagyományok értékeit. A tevékenységi
formákban hangsúlyozottan kell szerepeltetni a cigány játékokat, verseket, meséket és
dalokat. A vizuális nevelésben a sajátos szín- és formavilágnak helyet kell kapnia. A
mozgáshoz kötődő tevékenységek között szerepeljen a cigány tánckultúra
megismertetése.
- többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelése,
- azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai ellátása, akik a többi
gyermekkel nem foglalkoztathatók együtt.
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd.”
4. Az alapító okirat 3.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„3.3. Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés
Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
562912
562917
851011
851012
851013

Óvodai intézményi étkezés
Munkahelyi étkeztetés
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

2
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
890442
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
889101 Bölcsődei ellátás
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek”
5. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„6. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait –
munkamegosztási megállapodás alapján – a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal látja
el.
Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik, pénzforgalmát saját költségvetési
számlájáról bonyolítja.
A költségvetési szerv önálló éves költségvetéssel, s annak végrehajtásáról szóló
költségvetési beszámolóval rendelkezik, mely Szécsény Város Önkormányzat költségvetési
rendeletébe épül be.”
6. Az alapító okirat 8.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„8.3. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv. (külön megbízásos jogviszony) az irányadó.”
7. Az alapító okirat 10.2. pontjában a „legmagasabb létszám” szövegrész helyébe
„maximális gyermeklétszám” szöveg lép.
8. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„11. Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
9. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„13. A vagyon feletti rendelkezés joga:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzat
vagyonrendelete alapján.”
10. Az alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:
Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 757-1/2013. számú, 2013.
augusztus 27. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Szécsény Város Önkormányzata
228/2013.(IX.24.) számú határozattal hagyta jóvá.”

Képviselő-testülete

a

Záradék:
Jelen módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba.
A módosító okiratot Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 228/2013.(IX.24.)
számú határozattal hagyta jóvá.”
Szécsény, 2013. szeptember 24.

Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

