
 

Okirat száma: 2. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. .............................................................................................................................. AAAA
 költségvetési szerv költségvetési szerv költségvetési szerv költségvetési szerv    

megnevezése, székhelye,megnevezése, székhelye,megnevezése, székhelye,megnevezése, székhelye, telephelye telephelye telephelye telephelye    

1.1...............................................................................................................................................................A
 költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bánki Törpe Óvoda 

1.2...............................................................................................................................................................A
 költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. szlovák nyelven: Trpaslík Skolka 

1.3...............................................................................................................................................................A
 költségvetési szerv 

1.3.1..................................................................................................................................................s
zékhelye: 2653 Bánk, Kis utca 1. 

2. .............................................................................................................................. AAAA
 költségvetési szerv költségvetési szerv költségvetési szerv költségvetési szerv    

alapításával és megszűnalapításával és megszűnalapításával és megszűnalapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezésekésével összefüggő rendelkezésekésével összefüggő rendelkezésekésével összefüggő rendelkezések    

2.1...............................................................................................................................................................A
 költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. augusztus 01. 

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

2.2.1. megnevezése: Bánk Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2653 Bánk, Hősök tere 11. 

3. .............................................................................................................................. AAAA
 költségvetési szerv irányítása, felügyelete költségvetési szerv irányítása, felügyelete költségvetési szerv irányítása, felügyelete költségvetési szerv irányítása, felügyelete    
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3.1...............................................................................................................................................................A
 költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

3.1.2. székhelye: 2653 Bánk, Hősök tere 11. 

3.2...............................................................................................................................................................A
 költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.................................................................................................................................................. 
megnevezése: Bánk Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2653 Bánk, Hősök tere 11. 

4. .............................................................................................................................. AAAA
 költségvetési szerv tevékenysége költségvetési szerv tevékenysége költségvetési szerv tevékenysége költségvetési szerv tevékenysége    

4.1...............................................................................................................................................................A 
költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-ában meghatározott óvodai feladatok szerint. 
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 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: Bánk községben állandó lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a személyi és tárgyi feltételek megléte esetén 
más településen lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek nevelése, napközbeni 
ellátása, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű és arra 
rászoruló gyermekek részére, felkészítés az iskolai oktatásra. 
Ezen belül: 

4.3.1...............................................................................................................................................Ó
vodai nevelés 

4.3.2...............................................................................................................................................S
zakértői bizottság szakvéleménye alapján a többi óvodás gyermekkel együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű érzékszervi-, vagy beszédfogyatékos 
gyermek óvodai nevelése. 

4.3.3............................................................................................................................................... 
Szlovák nemzetiségi nyelven is nevelő-oktató óvoda. 

4.4...............................................................................................................................................................A
 költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

4.5. A költségvetési szerv 
illetékessége, működési területe: Bánk Község közigazgatási területe 

5. .............................................................................................................................. AAAA
 költségvetési szerv szervezete és működése költségvetési szerv szervezete és működése költségvetési szerv szervezete és működése költségvetési szerv szervezete és működése    

5.1. A költségvetési szerv 
vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője az óvodavezető, aki felett a 
kinevezési és felmentési jogkört Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
gyakorolja. Az óvodavezető pályázati eljárás útján 5 évre kerül megbízásra. Az  
óvodavezető jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerinti magasabb beosztású vezetői jogviszony. Az óvodavezető feletti egyéb munkáltatói 
jogokat Bánk Község Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. 

5.2...............................................................................................................................................................A
 költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény 

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

6. .............................................................................................................................. AAAA
 köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések    

6.1...............................................................................................................................................................A
 köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Óvoda 

6.1.2..................................................................................................................................................a
lapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, nemzetiséghez 
tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-
oktatása. 

6.1.3..................................................................................................................................................g
azdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező 
köznevelési intézmény, gazdasági feladatait a Borsosberényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Bánki Kirendeltsége (2653 Bánk, Hősök tere 11.) látja el. 
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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 Bánki Törpe Óvoda  25  

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 
2653 Bánk, Kis utca 1. 273 vagyon 

használati joga 
óvodai nevelés 

7. .............................................................................................................................. ZZZZ
áró rendelkezésáró rendelkezésáró rendelkezésáró rendelkezés    

Jelen alapító okiratot 2018. augusztus 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2014. május 20. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Bánk, 2018. ………………………………….. 

P.H. 

Ivanics András polgármester 


