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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
 

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendelet 160/B.§, (2) bekezdése valamint a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM 

rendelet rendelkezéseinek megfelelően  a 2015. január 1-jétől érvényes alaptevékenység 

besorolási kód változása miatt a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv hivatalból indított 

eljárás keretében csoportos adatmódosítást hajtott végre, melynek következtében az érintett 

költségvetési szerv, a Benedek Elek Óvoda alapító okiratát módosítani kell. Ez a módosítás 

a gyermekétkeztetés és a munkahelyi étkeztetés kormányzati funkció kódokat érint. (Lásd a 

mellékelt határozatot.) 

2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 34/2015. (II.26.) határozatában döntött a Benedek 

Elek Óvoda férőhely-kapacitásának növeléséről, ennek keretében a Csicsergő Tagóvoda 

két csoportszobával történő bővítéséről, melynek következtében az ide felvehető 

gyermekek száma megemelkedik, amit az alapító okiratban rögzíteni kell. 

 

A változásokat a módosító okiratban megjelöltük és az egységes szerkezetű alapító okiratban 

rögzítettük. 

Melléklet:  

• Magyar Államkincstár határozata 

• 1.sz. melléklet: Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosító okirata, 

• 2.sz. melléklet: Benedek Elek Óvoda alapító okirata egységes szerkezetben. 

 

Biatorbágy, 2015. május 8. 

 

      Tisztelettel: 

 

        Tarjáni István s.k. 

         Polgármester 



 
 

 

Határozati javaslat  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2015 (V. 27.) határozata 

A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Benedek Elek Óvoda Alapító 

Okirat módosítását. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. Törvény 42.§(7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

 

módosítja 

 

a Benedek Elek Óvoda alapító okiratának következő pontjait:  

1. 13. pont: Felvehető maximális létszám:  
 

• „Csicsergő tagóvoda 135 fő” szövegrész módosítása Csicsergő Tagóvoda 
185 fő” szövegrészre 

 
2. 15. pont: Alaptevékenységek:  

 
• „562912-1  Óvodai intézményi étkeztetés” szövegrész módosítása „096015 

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” szövegrészre 
          

• „562917-1  Munkahelyi étkeztetés” szövegrész módosítása „096025 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben” szövegrészre 

 

Határidő. 2015. május 27. 

Felelős: polgármester 

 

 

Határozati javaslat  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2015. (V. 27.) számú határozata 

A Benedek Elek Óvoda módosító okiratának elfogadásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Benedek Elek Óvoda módosító 

okiratát. 

 

Határidő. 2015. május 27. 

Felelős: polgármester 



 
 

 

     Határozati javaslat  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2015. (V. 27.) számú határozata 

A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának elfogadásáról 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Benedek Elek Óvoda egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

(Az egységes szerkezetű alapító okirat a határozat mellékletét képezi.) 

 

Határidő. 2015. május 27. 

Felelős: polgármester 

 
 



 1 

 
 

A Benedek Elek Óvoda Biatorbágy 
alapító okirata 

egységes szerkezetben 
2015. május 28. 

 
 

1.  A költségvetési szerv neve: Benedek Elek Óvoda Biatorbágy 
2.  OM azonosítója: 32933 
3.  Székhelye: 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. 

4.  Tagintézménye:  

1. Vadvirág Tagóvoda 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. 
2. Pitypang Tagóvoda 2051 Biatorbágy, Szent 

László u. 48. 
3. Csicsergő Tagóvoda 2051 Biatorbágy, Bajcsy-

Zsilinszky u. 13. 
4. Meserét Tagóvoda 2051 Biatorbágy, Dévay 

Gyula u. 1. 
5. Legóvár Tagóvoda 2051 Biatorbágy, 

Szentháromság tér 6. 
5.  Az intézmény alapítója: Vallási és Közoktatási Minisztérium 
6.  Az alapítás ideje: 1885. 

7.  A költségvetési szerv fenntartója: Biatorbágy Város Önkormányzata, 2051 Biatorbágy, 
Baross G. u. 2/A 

8.  Irányító és felügyeleti szerve Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
9.  Működési területe Biatorbágy Város közigazgatási területe 
10.  A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy 

11.  Támogató tevékenységet ellátó 
szerv: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala  

12.  Jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. 
§-a alapján folytatott óvodai nevelés  

13.  Felvehető maximális létszám: 

Vadvirág Tagóvoda: 95 fő  
Pitypang Tagóvoda: 57 fő 
Csicsergő Tagóvoda:188 fő 
Meserét Tagóvoda: 145 fő 
Legóvár Tagóvoda: 75 fő 

14.  Szakágazat száma: 851020 óvodai nevelés 

15.  Alaptevékenység: 

091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: 

• integráltan, a többi gyermekkel együtt 
nevelhető a rehabilitációs bizottság szak-
véleménye alapján  

- beszédfogyatékos gyermekek ellátása 
valamennyi tagintézményben 

- enyhe értelmi fogyatékos gyermekek ellátása a 
Vadvirág Tagóvodában, a Pitypang 
Tagóvodában, a Csicsergő Tagóvodában, a 
Legóvár Tagóvodában 

- a pszichés fejlődés zavara miatt 
beilleszkedési, magatartási és tanulási 
folyamatban tartósan akadályozott gyermekek 
ellátása valamennyi tagintézményben  

- mozgáskorlátozott gyermekek ellátása a 
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Meserét Tagóvodában 
• logopédiai és fejlesztőpedagógiai tevékenység 

valamennyi tagóvodában 
• tehetséggondozás valamennyi tagóvodában 

091130 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai 
feladatai 
091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben 

16.  Ellátható vállalkozások köre, 
mértéke:  

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem 
folytathat. 

17.  
A feladat ellátását szolgáló 
vagyon:  
 

A fenntartó által használatba adott ingatlanok, 
továbbá a vagyonmérleg szerinti eszközök, egyéb 
materiális javak az intézményi leltár alapján. 

18.  A használatba adott vagyon 
feletti rendelkezési jog: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának hatályos 
vagyonrendelete szerint 

19.  
A költségvetési szerv vezetőjének 
kinevezési rendje:  
 

Az óvoda vezetőjét nyilvános pályázati eljárásban 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevezi ki határozott időre. Az egyéb 
munkáltatói jogokat Biatorbágy Város 
Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.  

20.  Az intézmény képviseletére 
jogosultak:  

A fenntartó által kinevezett intézményvezető képviseli 
az intézményt, és gyakorolja a kiadmányozási jogkört. 
Akadályoztatása esetén az SZMSZ rendelkezései 
szerint kell eljárni. 

21.  A dolgozók foglalkoztatási 
jogviszonya 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján létesített közalkalmazotti 
jogviszony, munka törvénykönyve szerint létesített 
szerződéses jogviszony. 

22.  Az intézmény megszüntetése: Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben 
az alapító jogosult megszüntetni. 

 
Az alapító okirat az állami szervek iratainak védelméről és a selejtezésről szóló rendelkezések 
értelmében nem selejtezhető. 
Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2015. május 27-én lép hatályba. A jelen egységes szerkezetű 
alapító okirat hatályba lépésével egyidejűleg Biatorbágy Város Önkormányzata Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2014. (VI.26.) határozatával elfogadott, 2014. június 11-
én kelt egységes szerkezetbe foglalt szövege hatályát veszti. 

Biatorbágy, 2015. május 27. 
 
 
 Tarjáni István dr. Kovács András 
 polgármester jegyző  
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A Benedek Elek Óvoda 
módosító okirata 

 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Benedek Elek 
Óvodának a 117/2014. (VI.26.) határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint:  
 

1. 13. pont: Felvehető maximális létszám:  
 

• „Csicsergő tagóvoda 135 fő” szövegrész módosítása Csicsergő Tagóvoda 185 
fő” szövegrészre 

 
2. 15. pont: Alaptevékenységek:  

 
• a felsorolás kiegészítése az „autizmus spektrum zavar” szövegrésszel 

 
• „562912-1  Óvodai intézményi étkeztetés” szövegrész módosítása „096015 

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” szövegrészre 
          

• „562917-1  Munkahelyi étkeztetés” szövegrész módosítása „096025 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben” szövegrészre 

 
Biatorbágy, 2015. május „ ::” 
 
 
 
 
 
        
 

Tarjáni István 
        polgármester   
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