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, valamint a Kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak, és
az 1.sz. Melléklet alapján, a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítását az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
1. Törlésre kerül az alapító okirat 5.) pontjában lévő „ A költségvetési szerv jogállása, gazdálkodási
besorolása, gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Jogállása:
Önálló jogi személy
Gazdálkodás besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv” szövegrész.
2. Az alapító okirat „6.) A költségvetési szerv alaptevékenysége, szakágazat és szakfeladat szerinti besorolása”
pontjában lévő szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
”A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége, kormányzati funkciószám és megnevezés szerinti
besorolása:
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

Kormányzati
Funkciószám

Megnevezés

091110
091120

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladata

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”

3. A Záradék szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:
„15.) Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselőtestülete 12/2014. (II.04.) Kt. számú határozatával fogadta el, egyidejűleg hatályát veszti a 2013.
november 05-én kelt 56/2013. (XI.05.) 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.”
Jelen módosító okiratot Piliszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4-i ülésén a
12/2014. (II. 04.) 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, 2014. február 4.
Az alapító képviseletében:
dr. Illés György
polgármester

