
A Képviselő-testület 93/2017. (III. 23.) sz. kt. határozatának melléklete 

 

Okirat száma: II/ 995-2/2017. 

 

 

Módosító okirat 
 
 

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. február 11. napján kiadott, II/581-1/2016. 
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 – a 

93/2017. (III. 23.) sz. kt. határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:  
 
 
1. Az Alapító Okirat 4.3 pontja helyébe a következő szöveg kerül: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, gyermekek napközbeni 
bölcsődei ellátása. A költségvetési szerv a megállapodás alapján a világnézetileg el 
nem kötelezett nevelést igénylő szülők gyermekei részére biztosítja a gyermekek 
óvodai nevelését Battonya, Kaszaper, Végegyháza települések közigazgatási 
területéről is. A bölcsőde vonatkozásában Mezőkovácsháza közigazgatási területe 
mellett megállapodás alapján Kaszaper, Kunágota, Magyarbánhegyes, Nagybánhegyes 
és Végegyháza települések közigazgatási területéről is ellátja a gyermekek napközbeni 
bölcsődei ellátását. 

Óvodába integrálható sajátos nevelési igényű gyermek, sérülés specifikum szerint: 

- testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), 

- gyengén látó, 

- enyhe fokban hallássérült, 

- enyhe értelmi fogyatékos, 

- a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-
szabályozás zavarral) küzdő gyermek. 

 
 

2 . Az Alapító Okirat 4.4. pontja 1. pontjának helyébe a következő szöveg kerül: 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 
 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok. 



 2 

 
3. Az Alapító Okirat 5.1. pontja második mondatának helyébe a következő szöveg kerül: 

 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A kinevezés határozott időre, közalkalmazotti jogviszonyban 5 év időtartamra szól.” 
 
4. Az Alapító Okirat 5.2. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) 

Kormányrendelet 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 
5. Az Alapító Okirat 6.1.2 pontja helyébe a következő szöveg kerül: 

 
„6.1.2 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, valamint a többi 

gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelése” 
  
6. Az Alapító Okirat 6.2. pontja 5. pontjának helyébe a következő szöveg kerül:  

„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 

köznevelési intézmény 
 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 

tanulólétszám 

5 
5800 Mezőkovácsháza, Petőfi u. 3/A. 

(Bölcsőde) 

 36 

 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 

Kelt: Mezőkovácsháza, 2017. március 23. 

P.H. 

Varga Gusztáv 

polgármester 

 


