
Pilisszentlászló Község Önkormányzat  

Vadvirág  Napköziotthonos Óvoda 

ALAPÍTÓ  OKIRATÁT 

Módosító Okirat 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vadvirág” Napköziotthonos Óvoda (2009 

Pilisszentlászló, Béke utca 2.) számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §  (1) bekezdés 

b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a 

szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően, továbbá a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet, valamint az 56/2011. 

(XII.31.) NGM rendelet vonatkozó rendelkezései  alapján,  a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító 

okiratának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„Típusa: Óvoda” 

 

2. Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiakra változik: 

„Irányító: Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. 

 

Alapító, Fenntartó: Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.” 

 

3. Az alapító okirat 5.) pontja az alábbiakra módosul: 

„A költségvetési szerv jogállása, gazdálkodási besorolása, gazdálkodással összefüggő jogosítványai: 

Jogállása:      Önálló jogi személy 

 

Gazdálkodás besorolása:    Önállóan működő költségvetési szerv 

  

Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az éves költségvetését Pilisszentlászló Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá. 

Az intézmény gazdálkodásának operatív 

feladatkörét Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatal (2000 Szentendre, Városház tér 3.) látja 

el.” 

 

4. Az alapító okirat 6.) pontja az alábbiakra módosul: 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a gyermekek három éves korától a 

tankötelezettség kezdetéig óvodai nevelés, szlovák nemzetiségi nevelés. 

 

Szakágazat:             851020 - Óvodai nevelés 

 

Szakfeladat  Megnevezés       

562917 Munkahelyi étkeztetés 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

841906 Finanszírozási műveletek 

841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek programjának komplex 

támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása 

851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 

 

 



 

 

 

5. Az alapító okirat 8.) b) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Sajátos feladatok: szlovák nemzetiségi feladatok, gyermekvédelem” 

„Az óvoda dolgozói az országos óvodai nevelés irányelveinek figyelembe vételével készült pedagógiai 

program alapján folytatják nevelő-oktató tevékenységüket.” 

 

6. Az alapító okirat 10.) pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Az intézmény vezetőjének kinevezése: a költségvetési szerv vezetője a vezető óvodapedagógus. Az 

intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével és 

lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a fenntartó önkormányzat jegyzője köteles elvégezni. Az 

intézményvezető megbízását az önkormányzat képviselő-testülete határozott időre adja.” 

 

7. Az alapító okirat 11.) pontja az alábbiakra változik: 

„A költségvetési szerv  

adószáma: 16788709-1-13 

számlaszáma: 11742087-16788709-00000000” 

 

8. Az alapító okirat 12.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A költségvetési szerv férőhelyei:     2 csoport 

A költségvetési szerv maximalizált gyermeklétszáma:  46 fő 

 

 

9. A Záradék szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép: 

„15.) Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 47/2013. (VII.30.) Kt. számú határozatával fogadta el, egyidejűleg hatályát veszti a 2012. 

december 12-én kelt 61/2012. (XII.12.) Kt. sz. határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító 

okirat. Az alapító okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (5) bekezdése 

értelmében a bejegyzés napján válik hatályossá.” 

 

10. Jelen módosító okiratot Piliszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 30-i ülésén a 

47/2013. (VII.30.) Kt. számú határozatával fogadta el. Az alapító okirat az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 105. § (5) bekezdése értelmében a bejegyzés napján válik hatályossá. 

 

Pilisszentlászló, 2013. július 30. 

 

  

  Az alapító képviseletében: 

   

dr. Illés György    

polgármester 

 

 


