
Szécsény Város Önkormányzata  

3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 4-i ülésén megtárgyalta 

a „Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására” szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

191/2018.(XII.04.) határozata 

 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szécsényi 

Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 201/2013. (IX.24.) számú 

határozatával elfogadott Alapító Okiratát a határozat melléklete 

szerint módosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a 

módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

aláírására. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosító 

okiratot a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság részére 

küldje meg. 

 

Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen  

Felelős: Polgármester 

Jegyző  
 

 

Szécsény, 2018. december 4. 

 
 
 
 
 
 

Stayer László 

polgármester 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 

jegyző 
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Okirat száma: M/808433/1/2018. 

Módosító okirat 

 

A Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde a Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő 

- testülete által 2013. szeptember 24. napján kiadott, 757-2/2013. számú 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 – Szécsény Város Önkormányzata 

Képviselő- testületének a 191/2018. (XII.04.) számú határozatára figyelemmel - a 

következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat bevezető része helyében a következő rendelkezés lép: 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 

2011.évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 

alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 

 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. „A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3170 Szécsény, Magyar utca 13.” 
 

3. Az alapító okirat 1.2., 1.3., 5., 5.1. 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. „A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Szécsény Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Szakközépiskola 

3170 Szécsény, Rákóczi út 90. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szécsény Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Szécsény Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.” 
 

5. Az alapító okirat 2., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. „A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

4.1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 6. pontja szerinti óvodai nevelés. 

4.1.2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások (ezen belül a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. 
§-a ;42/A. §-a és 43. §-a szerinti bölcsődei ellátás). 

4.1.3. Bölcsődei, óvodai intézményi közétkeztetés és szünidei intézményen kívüli 
étkeztetés rászoruló gyermekek részére a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) bekezdés a), b), g) pontja alapján. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Bölcsődei ellátást 20 hetes kortól 3 éves korig egészséges gyermekek részére 
biztosítja. 

4.3.2. Ellátja a következő óvodai nevelési feladatokat: 

- óvodai nevelés, 

- többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése. 

- azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, az óvodai nevelése, akik az e 
célra létrehozott óvodai csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak. 
Sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi 
(látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd.  

- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése. 
Cigány kulturális nevelés keretében, magyar nyelven. 
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A cigány kisebbségi óvodai nevelés keretében az óvoda nevelési programja 
tartalmazza a cigány kultúra, művészetek és hagyományok értékeit. A 
tevékenységi formákban hangsúlyozottan kell szerepeltetni a cigány játékokat, 
verseket, meséket és dalokat. A vizuális nevelésben a sajátos szín- és 
formavilágnak helyet kell kapnia. A mozgáshoz kötődő tevékenységek között 
szerepeljen a cigány tánckultúra megismertetése.  

4.3.3. A bölcsődei és az óvodai ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő 
feladatok ellátása. 

4.3.4. A köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére 
biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával 
összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091120 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

5 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai  

6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 

10 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

11 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

4.5.1. Bölcsőde vonatkozásában: Szécsény járás területe. 

4.5.2. Óvoda vonatkozásában: Szécsény város közigazgatási területe.” 

 

„6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi gyermekkel 
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése; azoknak a sajátos 
nevelési igényű gyermekeknek, az óvodai nevelése, akik az e célra létrehozott óvodai 
csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak; nemzetiséghez tartozók óvodai 
nevelése.”  
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6. Az alapító okirat 7., 8., 8.1., 8.2., 8.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5. „A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján nyilvános 
pályázati eljárás útján határozott időre nevezi ki Szécsény Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete. 
A fenntartó közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja a vezetőt. 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, felmentése, valamint az egyéb munkáltatói 

jogok gyakorlása Szécsény Város Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe 

tartozik. 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet szerint az intézményvezető kinevezése legfeljebb öt év 

határozott időre szólhat. 

Az intézményvezető kinevezésének konkrét időtartamát Szécsény Város Önkormányzata 

pályázati kiírásban határozza meg. 

A költségvetési szerv vezetésére adott megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 

közfoglalkoztatási jogviszony közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló 2011.évi CVI. törvény 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” 

 

7. Az alapító okirat 6., 9.,10., 10.1., 10.2., 12., 13.  pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

6. „A köznevelési intézményekre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény  

6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde 

6.1.2. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdálkodási feladatait a Szécsényi 
Közös Önkormányzati Hivatal (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) látja el. A 
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét a Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata (munkarend és ügyrend), valamint a Hivatal és az intézmény közötti 
külön megállapodás rögzítik. 
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6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 

tanulólétszám 

1 

Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsőde  Bölcsődében egy 

csoportban két éves 

korig: 12 fő 

Bölcsődében egy 

csoportban két éves 

kor fölött: 14 fő 

Bölcsődei ellátás 

önálló szakmai 

egységként működik 

2 csoporttal. 

Óvodában 

csoportonként: 25 fő. 

Az évente indítható 

óvodai csoportok 

számát a képviselő-

testület állapítja meg. 
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6.3.  A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 
3170 Szécsény, Magyar utca 13. 1203/A/1 

hrsz 

a vagyon 

használati joga 
óvoda-bölcsőde 

2 3170 Szécsény, Magyar utca 13. 1203 hrsz a vagyon 

használati joga 
udvar” 

 

8. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következő rendelkezés lép: 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. szeptember 24. napján kelt, 752-2/2013. 

okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

 

9. Az alapító okirat 1.1., 11. pontja elhagyásra kerül. 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

Kelt: Szécsény, 2018. december 4. 

P.H. 

Stayer László Péter 

polgármester 

 


