
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2018. május 31-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
135/2018. Kth. 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében bölcsődei férőhelybővítés kapcsán Alapító okirat 
módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 
Bölcsőde Alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az 
egységes szerkezetű Alapító okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal 
elfogadja. 

2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetű 
Alapító Okirat és a módosító okirat aláírására, valamint a Magyar Államkincstár 
részére történő benyújtására. 

 
 
Határidő: 2018. június 1. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Szeriné Ferencsik Yvette óvodavezető, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda 
Stírné Prikidánovics Tímea igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete 
Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
Oláhné Rózsa Zsuzsanna pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző, Pénzügyi és Gazdálkodási 
Osztály 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 

K. m. f. 
 
Fülöp Róbert sk.     Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző s.k.  

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

Juhász György s.k.      Vizkeleti Szabolcs s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2018. május 31. 



 1.melléklet 

 

Okirat száma: 9/2018. 

Módosító okirat 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvodának a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2017. december 13. 
napján kiadott, 14/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése 
alapján a ……/2018. Kth. számú határozattal a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 6.3. pontjában a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 
tanulólétszám a köznevelési intézmény cím alatt az alábbiak szerint változik: 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

3 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 
17.  

bölcsőde 14 

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

 

 

Kelt: Kiskunhalas, 2018. május 22. 

P.H. 

Fülöp Róbert polgármester 



  2.melléklet 

Okirat száma: 10/2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bajza Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas Szabó Ervin utca 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
foglaltak szerinti tevékenység, óvodai nevelés, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás 1993. 
évi III. törvény és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján bölcsődei ellátás 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás (integrációs és képesség 
kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is); 
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése (hallásfogyatékos, enyhe 
értelmi fogyatékos, autista, egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartás szabályozási zavarral – küzdő gyermekek számára is), ellátása; 
nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi 
óvodai nevelés, ellátás); óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai; gyermekétkeztetés; 
munkahelyi étkeztetés; bölcsődei ellátás 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

3 091130 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

4 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 104030 gyermekek napközbeni ellátása 

8 104031 gyermekek bölcsődei ellátása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező körzeti feladatokat ellátó 
intézmény. Kiskunhalas Város közigazgatási területén belül a fenntartó által 
meghatározott felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitása terhére az intézmény 
más településekről is vehet fel gyermekeket. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-
testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el. A munkaáltatói jogokat a Képviselő-testület, az 
egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
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1 
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 
Munka Törvénykönyve hatálya 

alá tartozó jogviszony 
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás 

6.2. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező intézmény, a 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete, (6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.) látja el. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 

17.  
óvoda 318 

2 
Telephely: Bajza Utcai Óvoda Kiskunhalas 

Szabó Ervin u. 2.. 
óvoda 87 

3 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 

17.  
bölcsőde 14 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek 

tere 17. 
4730/21 saját tulajdon óvodai nevelés 

bölcsődei ellátás 

2 
6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 

2. 
630/1 saját tulajdon óvodai nevelés 

 


