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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító 

Okiratának módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

184/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata 
az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával e határozat 
1. számú melléklete szerinti Módosító okirat alapján elfogadja. 
 
Az Alapító Okirat módosításokkal egységes szövegét e határozat 2. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
              Ábrahám Gabriella intézményvezető 
Határid ő: 2017. május 31. 
 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„1. sz. melléklet a 184/2017. (V.30.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Okirat száma: 2922/2017 

Módosító okirat 

Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete által  
2016. február 8. napján kiadott, 656-2/2016 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 – Ercsi Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete 184/2017. (V. 30.) számú határozatára figyelemmel – a következők 
szerint módosítom:  
 
 

1. Az alapító okirat 1.2.1., 6.2. és 6.3. pontjaiban a „Türr István u. 15. ” szövegrész 
helyébe a „Türr István utca 15.” szövegrész lép. 

2. Az alapító okirat 2.2.2., 3.1.2., 3.2.2. és 6.1.2. pontjaiban a „Fő u. 20.” szövegrész 
helyébe a „Fő utca 20.” szövegrész lép. 

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

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarországi helyi önkormányzatairól” szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, a 
„nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pont 1.1., 1.2. és 1.21. alpontja és 
8. §-a szerinti óvodai nevelési feladatok, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt. – 21. § szerinti 
gyermekétkeztetés, 21/A. § - 21/B. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és 
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátása. 

4. Az alapító okirat 4.2. pontjában az „óvodai nevelés” szövegrész helyébe a „Óvodai 
nevelés” szövegrész lép. 

5. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Az intézmény működési területén gondoskodik az óvodás korú gyermekek óvodai 
neveléséről és ellátásáról, a speciális nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről és 
ellátásáról, valamint az óvodai nemzetiségi nevelési feladatok ellátásáról. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. § 25. pontja alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek közül az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd, kivéve a fogyatékossági típusok 
súlyos fokát. 

6. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat 4. sorában szereplő „Óvodai nevelés, 
ellátás működési feladati” szövegrész helyébe a „Óvodai nevelés, ellátás működési 
feladatai” szövegrész lép. 
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7. Az alapító okirat 5.2. pontjában az „nyilvános pályázat útján, a Képviselő-testület 
nevezi ki” szövegrész helyébe a „nyilvános pályázat útján, a Képviselő-testület 
közalkalmazotti jogviszonyban, 5 év határozott időre nevezi ki” szövegrész lép. 

8. Az alapító okirat 6.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.1.2 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A Köznev. tv. 4. § 1.1., 1.2. és 
1.21. pontjai, valamint 8. §-a szerint a köznevelési intézmény alapfeladata: 

- óvodai nevelés, 

- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése valamint 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése. 

9. 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 2451 Ercsi, Türr István utca 15. - 171 fő 
 
 
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Ercsi, 2017. május 30. 

P.H. 

Győri Máté 
polgármester 
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„2. sz. melléklet a 184/2017. (V.30.) Kt. sz. határozathoz” 
 

Okirat száma: 2922-2/2017 

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 az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Ercsi Hétszínvirág Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2451 Ercsi, Türr István utca 15. (hrsz. 986) 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. január 1. 

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

2.2.1. megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő utca 20. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő utca 20. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának  

3.2.1.  megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő utca 20.  
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarországi helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, a „nemzeti 
köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pont 1.1., 1.2. és 1.21. alpontja és 8. §-a 
szerinti óvodai nevelési feladatok, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt. – 21. § szerinti 
gyermekétkeztetés, 21/A. § - 21/B. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés; ingyenes és 
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Az intézmény működési területén gondoskodik az óvodás korú gyermekek óvodai 
neveléséről és ellátásáról, a speciális nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről és 
ellátásáról, valamint az óvodai nemzetiségi nevelési feladatok ellátásáról. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. § 25. pontja alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek közül az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd, kivéve a fogyatékossági típusok 
súlyos fokát. 

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 szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Ercsi Város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselő-testület közalkalmazotti 
jogviszonyban, 5 év határozott időre nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak 
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jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, illetve a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 
előírásai szerint. 

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 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 
6.1.3 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A Köznev. tv. 4. § 1.1., 1.2. és 

1.21. pontjai, valamint 8. §-a szerint a köznevelési intézmény alapfeladata: 

- óvodai nevelés, 

- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése valamint 

- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése. 

6.1.2. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

Az Ercsi Hétszínvirág Óvoda jogi személy. Gazdasági szervezettel nem rendelkező, 
előirányzatai felett azonban teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.  

Az intézmény pénzügyi, gazdasági feladatai ellátására Ercsi Polgármesteri Hivatal 
(2451 Ercsi, Fő utca 20.), mint saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési 
szerv köteles. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 2451 Ercsi, Türr István utca 15. - 171 fő 

 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
2451 Ercsi, Türr István utca 15. 986 térítésmentes 

használat 
óvoda 
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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 az Ercsi 
Hétszínvirág Óvoda 2017. május 30. napján kelt, 2017. augusztus 31. napjától alkalmazandó 
2922/2017 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: Székesfehérvár, 2017. ………………………………… 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 


