
 

Módosító okirat 

A „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda a Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2014. 

április 22. napján 18/2014. (IV.22.) Kt. számú határozatával elfogadott 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 26/2015. (IV. 28.) Kt. sz. határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 
I. Módosításra okot adó változások 

1. Az alapító okirat 6. pontjának első mondatának – mely a módosított okirat 6.2.2. pontjában szerepel – 

„szlovák nemzetiségi nevelés.” szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„az egyik csoportban szlovák nemzetiségi nevelés.” 

 

2. Az alapító okirat 6. pontjában – mely a módosított okirat 4.4. pont 5. sorában szerepel – a 096010 Óvodai 

intézményi étkeztetés  szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben ” 

 

3. Az alapító okirat 6. pontja – a módosított okirat 4.4. pont 6. sora – az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben” 

 

4. Az alapító okirat 12. pontja  - a módosított okirat 6.3.1. pontja – helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„ székhelyén: 46 fő (2 csoport, 24 fős normál és 22 fős nemzetiségi csoport) 

 

 

II. A formanyomtatványra való áttérés miatt szükséges változások 

1. Az alapító okirat 1. pontjának 1. sora a módosított okirat 1.1. pontjának, 2. sora az 1.2. pontjának, valamint 3. 

sora 6.2.1. pontjának felel meg. Az 1. pont 3. sora elhagyásra kerül. 

2. Az alapító okirat 2. pontjának 1. és 2. sora a módosított okirat 3.1. pontjának, valamint 4. és 5. sora a 

módosított okirat 6.1. pontjának felel meg. 

3. Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül. 

4. Az alapító okirat 4. pontja a módosított okirat 4.5. pontjának felel meg. 

5. Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 

6. Az alapító okirat 6. pontjának első mondata a módosított okirat 6.2.2. pontjának felel meg, második mondata a 

módosított okirat 4.2. pontjának, táblázata a módosított okirat 4.4. pontjának felel meg.                  

7. Az alapító okirat 7., 8. és 9. pontjai elhagyásra kerülnek. 

8. Az alapító okirat 10. pontja a módosított okirat 5.1. pontjának, valamint 5.2. pontjának felel meg. 

9. Az alapító okirat 11. pontja elhagyásra kerül. 

10. Az alapító okirat 12. pontja a módosított okirat 6.3. pontjának felel meg. 

11. Az alapító okirat 13., 14. és 15. pontjai elhagyásra kerülnek. 

12. A módosított okirat alábbi pontjai újként kerülnek elfogadásra az egységes alapító okiratban, tekintettel arra, 

hogy az alapító okirat ilyen rendelkezéseket nem tartalmazott: 2.1, 4.1., 5.3, 6.4. 

 

Jelen módosító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Szentendre, 2015. április 28. 

                                                                                     P.H. 

aláírás 


