
 

Okirat száma: 02-14-6/2016 

Módosító okirat 

A „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda a Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-
testülete által 2015. április 28. napján kiadott 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 12/2016. (III. 22.) Kt. sz. határozatra figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
 
 I. A módosításra okot adó változások 
1. Az alapító okirat 1.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1.1.1. megnevezése: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda” 
2. Az alapító okirat 2. pontja a következő 2.2. alponttal egészül ki: 
„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Pilisszentlászló Község Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.” 

3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, alapfokú 

oktatást megelőző nevelés, felkészítés az alapfokú oktatás megkezdésére, az átmenet 
biztosítása az óvodai nevelésből az alapfokú oktatásba történő induláshoz. Az 
alaptevékenysége az óvodai nevelés és ellátáson túlmenően, a korai fejlesztés, sajátos 
nevelési igényű gyermek óvodai ellátása, beszédfogyatékos gyermekek ellátása, nemzeti és 
etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás, óvodai intézményeinek programjainak elkészítése, 
óvodai és munkahelyi étkeztetés. A nemzetiségi nyelvi nevelés, a gyermek nyelvi 
környezetének biztosítása. A gyermekek nyelvismeretének függvényében minél teljesebb 
nemzetiségi nyelven folyó kommunikáció kialakítása. Az egészséges nemzet és nemzetiségi 
tudat fejlesztése, nemzetiségi értékek erősítése, a közösséghez való kötödés erősítése.” 

4. Az alapító okirat 5.2. pont táblázata első sorának első oszlopában a „közalkalmazotti” 
szövegrész helyébe „közalkalmazotti jogviszony” szövegrész lép. 
5. Az alapító okirat 6.1. pontja a következő 6.1.3. alponttal egészül ki: 
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az éves költségvetését Pilisszentlászló Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásának 
operatív feladatkörét a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal (2000 Szentendre, 
Városház tér 3.) látja el.” 

6. Az alapító okirat 6.4 pontja – mely a módosított okirat 6.3. pontja – táblázatából a 
formanyomtatvány változása miatt törlésre kerül az „ingatlan hasznos alapterülete (m2)” 
elnevezésű oszlop, továbbá a „vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga” 
elnevezésű oszlop első sorában a „Pilisszentlászló Község Önkormányzata” szövegrész 
helyébe „használati jog” szövegrész lép. 

 
II. A formanyomtatvány időközbeni változása miatti módosítások: 
1. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül.  
2. Az alapító okirat 6.1. pontja a módosított okirat 3.2. pontjának felel meg a további szerkezeti 
egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 
3. Az alapító okirat 6.3. pontja a módosított okirat 6.2. pontjának felel meg azzal, hogy a „(2 
csoport, 24 fős normál és 22 fő nemzetiségi csoport)” szövegrész elhagyásra kerül.   
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
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Kelt: Pilisszentlászló, 2016. március ... 

                                                                                     P.H.  

____________________________________________ 
                          Tóth Attila 
                        polgármester 


