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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  

2018. február 22-i ülésére 

 

 

Tárgy: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okirat módosítása 

 

Az előterjesztést készítette:  Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

 

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

       Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai Bizottság 

    

 

 

Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

 

 

 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

  

 

 

 

 

  

 

        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k.  

               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2018. február 13. 
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Kiskunhalas Város         ÚJ VÁLTOZAT! 

Polgármesterének 

 

Előterjesztése  

a Képviselő-testület 2018. február 22-i ülésére 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító okirat módosítása tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák vezetője jelezte, hogy a Szilády Áron utcai telephely 

címét helyesbíteni szükséges, mert a törzskönyvi nyilvántartásban Szabadság tér 3 szám szerepel, 

így az óvoda címét Szilády Áron u 12. számra, valamint a Magyar Utcai Óvoda tekintetében a 

vagyon feletti rendelkezés jogát állami tulajdonra kell módosítani. 

Ennek megfelelően aktualizálni szükséges a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák alapító 

okiratát. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Napsugár 

Óvodák alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az 

egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal 

elfogadja. 

 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetű 

alapító okirat és a módosító okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 

részére történő benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Határozat végrehajtásáért felelős: Baloghné Csonka Margit intézményi referens 

Határozatról értesülnek: 

Ácsné Fehér Klára óvodavezető, Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 

Stírné Prikidánovics Tímea igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 

Intézmények Gazdasági Szervezete 

Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

Baloghné Csonka Margit intézményi referens, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

 

 

 

Kiskunhalas, 2018. február 19. 

 

 

         Fülöp Róbert s.k.  

         polgármester 



1.melléklet 

Okirat száma: 3/2018. 

Módosító okirat 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodáknak a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2015.október 29. 
napján kiadott, 6/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) 
bekezdése alapján a …../2018. Kth. számú határozattal következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 6.3 pontjában „a feladatellátási helyenként felvehető maximális  gyermek-, 
tanulólétszám a köznevelési intézmény” megnevezés alatt a Szilády Áron Utcai Óvoda telephely 
címe módosításra kerül az alábbiak szerint: 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

2 
Telephely: Szilády Áron Utcai Óvoda 6400 
Kiskunhalas Szilády Áron utca 12. 

óvoda 66 

2. Az alapító okirat 6.4. pontjában a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon 2-es és 3-as pontja az 
alábbiakra változik: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

2 
6400 Kiskunhalas Szilády Áron 
utca 12. 

2234 saját tulajdon óvodai nevelés 

3 
6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16. 2264/1 állami tulajdon, 

használati jog 
óvodai nevelés 

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

Kelt: Kiskunhalas, 2018. február 22. 

P.H. 

Fülöp Róbert polgármester 
 



  2. melléklet 

Okirat száma: 4/2018. 

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 Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas Ady Endre u. 4. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Szilády Áron Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 12. 

2 Magyar Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16. 

3 Átlós Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás (integrációs és képesség 
kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is); 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (egyéb pszichés fejlődési zavarral – 
súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral – küzdő gyermekek 
számára is), ellátása; nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (kizárólag magyar nyelven folyó 
cigány kisebbségi óvodai nevelés, ellátás); óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai; 
gyermekétkeztetés; munkahelyi étkeztetés. 

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 

4 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 104030 gyermekek napközbeni ellátása 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező körzeti feladatokat ellátó 
intézmény. Kiskunhalas Város közigazgatási területén belül a fenntartó által 
meghatározott felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitása terhére az intézmény 
más településekről is vehet fel gyermekeket. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-
testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el. A munkaáltatói jogokat a Képviselő-testület, az 
egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester 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 
Munka Törvénykönyve hatálya 

alá tartozó jogviszony 
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.2. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező intézmény, a 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete, (6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.) látja el. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Székhely: 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4.  óvoda 76 

2 
Telephely: Szilády Áron Utcai Óvoda 6400 
Kiskunhalas Szilády Áron utca 12. 

óvoda 66 

3 
Telephely: Magyar Utcai Óvoda, 6400 
Kiskunhalas, Magyar u. 16.  

óvoda 48 

4 
Telephely: Átlós Utcai Óvoda, 6400 
Kiskunhalas, Átlós u. 1. 

óvoda 51 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 
4. 

3665 saját tulajdon óvodai nevelés 

2 
6400 Kiskunhalas Szilády Áron 
utca 12. 

2234 saját tulajdon óvodai nevelés 

3 
6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16. 2264/1 állami tulajdon, 

használati jog 
óvodai nevelés 

4 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 1. 078/59 saját tulajdon óvodai nevelés 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 2018. február 22. napján 
kelt,……………………………………………………………napjától alkalmazandó 3/2018 okiratszámú 
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

 

Kelt: ………………………………………………………………« 

P.H. 

 

Magyar Államkincstár 


