KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2015. január 5-i ülésére
A Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratának módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Legutóbb 2014. novemberében fogadta el a Képviselő-testület a Napsugár Művészeti
Modellóvoda alapító okiratának módosítását. A Magyar Államkincstár hiánypótlási
felhívással élt a bejegyzési kérelem benyújtása után.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet (továbbiakban NGM rendelet) 2. § alapján a
költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. számú mellékletben
foglalt kormányzati funkcióba kell besorolni és az alapító okiratban feltüntetni. A
szakfeladatszámokat törölni kell.
A továbbiakban a felügyeleti szerv megnevezését is törölni kell, így a 8. pont kikerül az
alapító okiratból.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. évtől hatályos módosításával
megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása, emiatt az alapító okiratban sem
szerepelhet ezzel összefüggő rendelkezés.
A Ptk. hivatkozást is módosítani kell.
A fentieket figyelembe véve kérem, az előterjesztés megtárgyalását és a határozat elfogadását.
Kengyel, 2015. január 5.
Nagy Szilárd
polgármester

____/2015.(____) Kt.
Határozat
A Napsugár Művészeti Óvoda alapító okiratának módosításáról
1.Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Óvoda alapító
okiratának módosító okiratát az 1. számú melléklet szerint elfogadja.
2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti Óvoda
egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint elfogadja.
Erről értesül:
1.Nagy Szilárd polgármester
2.Dr. Fekete Nóra jegyző
3.MÁK JNSZ Megyei Igazgatósága
4.Irattár

1. számú melléklet a ____/2015.(____) Kt. határozathoz
A NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Kengyel Községi Önkormányzat, 57/2013.(V.29.) számú határozatával, 2013. május 30-án kiadott a
Napsugár Művészeti Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VII.31.)
EMMI rendelet szerinti tartalommal módosítja:
1.Az intézmény megnevezése Napsugár Művészeti Óvodáról Napsugár Művészeti Modellóvoda
elnevezésre változik.
2. Az alapító okirat 4. pontjában az alábbi szövegrészt törlésre kerül:” 562912 Óvodai intézményi
étkeztetés, 562917 Munkahelyi étkeztetés, 851011 Óvodai nevelés, ellátás,
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
A többi gyermekkel együtt nevelhető a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § (11) bek. a)
és b) pontja szerinti testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos ( a siket és vak vagy halmozottan
sérültek kivételével) beszédfogyatékos. Beilleszkedési-magatartási zavarral küzdő – részképesség
zavarban szenvedő tanulók”, helyébe az alábbi szövegrész lép: „Kormányzati funkciók megjelölése:
091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés”
3. Az alapító okirat 8. pontja törlésre kerül.
4. Az alapító okirat 9. pontja törlésre kerül.
5.A 12. pontban az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony meghatározásánál a Polgári
törvénykönyv évszáma és száma 1959. évi IV. törvényről, 2013. évi V. törvényre változik.
6.A fenti módosítások miatt a 10. pont 8. pontra, a 11. pont 9. pontra, a 12. pont 10. pontra, a 13.
pont 11. pontra, a 14. pont 12. pontra, a 15. pont 13. pontra, a 16. pont 14. pontra, a 17. pont 15.
pontra változik.

Záradék:
Jelen alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba,
ezzel egyidejűleg a Napsugár Művészeti Óvoda 57/2013.(V.29.) számú 2013. május 30-án kelt
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot módosító okiratot Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
____/2015.(_____) számú határozatával hagyta jóvá.
Kengyel, 2015.________.

……………………………………
Nagy Szilárd
polgármester

2. számú melléklet a ____/2015.(____) Kt. határozathoz
NAPSUGÁR MŰVÉSZETI MODELLÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATA
/EGYSÉGES SZERKEZETBEN/
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvény 21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. Az intézmény megnevezése:

Napsugár Művészeti Modellóvoda

2. Az intézmény székhelye

5083.Kengyel, Áchim út 12.

3. Közfeladata:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv. 7.§ (1) bekezdése, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
alapján – óvodai nevelés

4. Az intézmény alaptevékenysége:

Óvodai nevelés, ellátás, étkeztetés, valamint
sajátos nevelésű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása, étkeztetése
Kormányzati funkciók megjelölése:
091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás
működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés

5. Szakágazat száma:

851020 Óvodai nevelés

6. Működési köre:

Kengyel község közigazgatási területével
megegyező

7. Irányító szerv neve és székhelye:

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
5083. Kengyel, Szabadság u.10

8. Az intézmény vezetőjének kinevezési Az intézmény vezetőjét pályázat útján
rendje:
a képviselő-testület nevezi ki 5 évre, a
vezetői megbízást a Képviselő-testület
visszavonhatja. Az egyéb munkáltatói
jogkört a polgármester gyakorolja
9. Az intézmény képviseletére jogosult:
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:

Óvodavezető
A Képviselő-testület
létszámkereten belül:

által

jóváhagyott

Közalkalmazottak,
melyekre
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. az irányadó
Munkavállaló,
melyre
a
Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. az
irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony,
melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. tv. az irányadó

11. Az intézmény alapítója, és
fenntartója:

Kengyel Községi Önkormányzat
5083. Kengyel, Szabadság út 10.

12. Az intézmény típusa:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény 7.’§ (1) bekezdése szerint
Óvoda

13. A feladat ellátását szolgáló vagyon:

melléklet szerint

14. A használatába adott vagyon feletti
rendelkezési jog:

A 7/2012.(IV.27.) Kengyel Község nemzeti
vagyonáról szóló önkormányzati rendelet
alapján, az önkormányzati vagyon
hasznosításának szabályai szerint használatba
adás.

15. Az intézménybe felvehető maximális
gyermeklétszám:

5 csoport, csoportonként 25 fő, de legfeljebb
csoportonként 33 fő

Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Napsugár Művészeti Óvoda 57/2013.(V.29.) számú 2013. május 30-án kelt
egységes alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okirat módosítását a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
____/2015.(___) számú határozatával fogadta el.

K e n g y e l, 2015.……………….

Nagy Szilárd
polgármester

MELLÉKLET

A Napsugár Művészeti Modellóvoda Alapító Okiratának 15./pontjához

A feladat ellátását szolgáló vagyon:

INGATLANOK:
Megnevezése
Óvoda épület /új/

Címe
Áchim út 12.

hrsz-a

bruttó értéke

382

számviteli nyilvántartás szerint

I N G Ó V A GY O N :
Nagy értékű tárgyi eszköz /leltár szerint/

számviteli nyilvántartás szerint

Kis értékű tárgyi eszközök: /leltár szerint/

számviteli nyilvántartás szerint

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2015. január 5-i ülésére
a JNSZ Megyei Rendőr-főkapitányság részére helyiség felajánlásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kengyel Áchim út 3. szám alatt lévő ingatlanban működik a helyi körzeti megbízott. A körzeti
megbízott az irodában kulturáltabb körülmények között végezheti munkáját. Közvetlen számítógépes
kapcsolatot tarthat fenn a Kapitánysággal.
A helyiség használatba adásáról képviselő-testületi döntött a 70/2014.(VI.05.) számú határozatában.
Így felajánlottunk az ingatlanban egy 40 m2 nagyságú helyiséget ingyenes használatra az MRFK
részére.
Problémát jelentett azonban a polgárőrök elhelyezése is, hiszen jelenleg a Petőfi út 1. számú ingatlant
bocsátottuk a rendelkezésükre, de a só- és tornaszoba kialakításával végleges megoldásra kell
törekednünk.
Tárgyalásokat folytattam a JNSZM Rendőr-kapitánysággal, és ha a képviselő-testület is elfogadja a
körzeti megbízott rendelkezésére bocsátott helyiséget feleznénk meg, és így ezen a helyiségen
osztoznának a polgárőrökkel.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Kengyel, 2015. január 5.
Nagy Szilárd
polgármester
____/2015.(____) Kt.
Határozat
A JNSZ Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Kengyeli Községi Polgárőrség részére
helyiség felajánlásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kengyel Áchim András út 3. szám alatti
ingatlan 40 m2-es helyiségéből 20 m2-t felajánl a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr
Főkapitányság részére helyi körzeti megbízotti iroda működtetése céljából, 20 m2-t pedig a Kengyel
Községi Polgárőrség részére biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Kengyel Községi Polgárőrség
Irattár

