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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2015. június 19-én  de. 8,00 órakor 

megtartott rendkívüli nyílt  üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Földháti István   

Hutóczki Imre 

Sándor László képviselők. 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, 

Kozma Ferencné óvodavezető 

 

Igazoltan távol:, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet,  

Furó Tiborné képviselők 

 

   

  

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, és az önkormányzat aljegyzőjét, 

az ülésre meghívottakat, javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  

Meghívó szerinti  napirend:     

1.)     Fülöpi Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Zárt ülés – Nemzeti Agrárgazdasági Kamra állásfoglalása ellen benyújtott 

kifogás elbírálása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Javasolt napirend: 

1.) Fülöpi Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Zárt ülés – Nemzeti Agrárgazdasági Kamra állásfoglalása ellen benyújtott 

kifogás elbírálása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 4 igen szavazattal a napirendet  elfogadta. 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban 

határozza meg: 

1.) Fülöpi Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2.) Zárt ülés – Nemzeti Agrárgazdasági Kamra állásfoglalása ellen benyújtott 

kifogás elbírálása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 



Napirendek tárgyalása: 

 

1.) Fülöpi Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

2015. évtől az államháztartásról szóló  törvény alapján az alapító okiratok kiadására, 

módosítására  formanyomtatvány használatát írja elő a költségvetési szervek részére. 

Fentiekre figyelemmel a Fülöpi Óvoda alapító -, és módosító okiratát a jogszabályi 

követelményeknek megfelelően módosítani szükséges.  

 

Kozma Ferencné óvodavezető: 

Nem az alapító okirathoz, de az óvodához kapcsolódóan, szeretné tájékoztatni a Képviselő-

testületet, hogy az intézmény továbbképzési tervét be fogja nyújtani jóváhagyásra. A 

továbbképzések kötelezőek meghatározott időközönként, általában van költség vonzatuk, 

ebben fogja kérni a Képviselő-testület döntését, hogy az intézmény mit vállalhat a képzések 

költségéből. 

 

54/2015. (VI.19.) KT. sz.  határozat 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülöpi Óvoda 137/2012. (XII.10.) 

KT. sz határozatával kiadott  és a 122/2013. (IX.12.) KT. határozatával módosított és 

egységes szerkezetben elfogadott Alapító Okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjától az 

alábbiakban  módosítja azzal, hogy az alapító okirat jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a módosítása átvezetése céljából a Magyar 

Államkincstárat értesítse. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: 2015. június 27. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Okiratszám: 10949-1/2015/F  

 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

 

 

A Fülöpi Óvoda Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2013. szeptember 12-én 

kiadott 122/2013. (IX.12.) KT. sz határozatával elfogadott 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 …./2015.(VI….) számú Képviselő-testületi határozatra figyelemmel - a 

következők szerint módosítom:  

   

1. Az Alapító okirat 2, 4, 6. pontjai elhagyásra kerülnek.  

 

2. Az Alapító okirat 5. pontja – mely a módosított okiratban a 4.1. pont alatt szerepel – helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § 1. a) pontja szerinti óvodai nevelés.” 
 

3. Az Alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okiratban az 5.2. pont alatt szerepel – helyébe 

a következő rendelkezés lép:   

„5.2.  A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény  

2 munkaviszony a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

3 megbízási jogviszony  a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény”  
 

4. Az Alapító okirat 8. pontja – mely a módosított okiratban a 2.1. pont alatt szerepel – helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995.09.01.”  

5. Az Alapító okirat 9. pontja – mely a módosított okiratban 2.2. pont alatt szerepel – helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

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

                      2.2.1. megnevezése: Fülöp Községi Önkormányzat 

       2.2.3.székhelye: 4266 Fülöp, Arany János utca 19.  

6. ........................................................................................................................................  

Az Alapító okirat 13. pontja elhagyásra kerül. 

 

7. ........................................................................................................................................  

Az Alapító okirat 14. pontja – mely a módosított okiratban a 6.2.3. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodási, pénzügyi feladatait a 
Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. sz.) 
látja el.”  



8. Az Alapító Okirat 15, 16, 17 pontjainak rendelkezései – melyek a módosított okiratban a 6.4. 
pont alatt szerepelnek – helyébe a következő rendelkezés lép:  

„6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:  

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

4266 Fülöp, Óvoda utca 1.  124/1 2473 A Képviselő-testület 
vagyonáról és a 
vagyongazdálkodási 
szabályairól szóló 
rendelet az 
irányadó.  

óvoda 

 

9. Az alapító okirat új számozás szerinti 4. alcíme a következő 4.3. ponttal egészül ki: 
„Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: a gyermekek hároméves kortól a tankötelezettség 

kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel 

összefüggő feladatok ellátása.  

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: 

kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális 

eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása. 

 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását köznevelési törvény szerinti 

működtetési feladatainak ellátása”  

10. Az Alapító okirat 21. pontja – mely a módosított okiratban a 6.3. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

              6.3.1. székhelyén: 50 fő” 

11.  Az Alapító okirat 20, 22, 23, 24, 25, 26. pontjai elhagyásra kerülnek. 

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

 

 

 



Okirat száma:  10949-2/2015/F  

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(z) Fülöpi Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. ...............................................................................................................  
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

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

1.1.1. .............................................................................................................................  
megnevezése:    Fülöpi Óvoda  

1.2. ...........................................................................................................................................  
A költségvetési szerv 

1.2.1. .............................................................................................................................  
székhelye:   4266 Fülöp, Óvoda utca 1.  

2. ...............................................................................................................  
A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
rendelkezések 

2.1. ...........................................................................................................................................  
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995.09.01. 

2.2. ...........................................................................................................................................  

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1 ................................................................................................................................  

megnevezése: Fülöp Községi Önkormányzat 

2.2.2 ................................................................................................................................  

székhelye: 4266 Fülöp, Arany János utca 19.  

3. ...............................................................................................................  
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. ...........................................................................................................................................  

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. .............................................................................................................................  

megnevezése:  Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.1.2. ..............................................................................................................................  

székhelye:  4266 Fülöp, Arany János utca 19.  

 

 

 

 

 

 



4. ...............................................................................................................  
A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. ...........................................................................................................................................  

A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § 1.a) 
pontja szerint óvodai nevelés.   

4.2. ...........................................................................................................................................  

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés, ellátás  

4.3. ...........................................................................................................................................  

A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: a gyermekek hároméves kortól a tankötelezettség 

kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával 

összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok 

ellátása.  

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: kizárólag a 

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, 

foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása. 

 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását köznevelési törvény szerinti működtetési 

feladatainak ellátása 

 

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 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai  

4.5. ...........................................................................................................................................  

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Fülöp község közigazgatási területe  

5. ...............................................................................................................  
A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. ........................................................................................................................................... A
 költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázat útján, határozott időre, 5 évre 
Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki, bízza meg.  



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

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény  

2 munkaviszony a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

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

6. ...............................................................................................................  
A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. ...........................................................................................................................................  

A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. ................................................................................................................................  

megnevezése: Fülöp Községi Önkormányzat  

6.1.2. ...............................................................................................................................  

székhelye:       4266 Fülöp, Arany János utca 19.  

6.2. ...........................................................................................................................................  

A köznevelési intézmény 

6.2.1. ................................................................................................................................  

típusa: Óvoda  

6.2.2. ................................................................................................................................  

alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés  

6.2.3. ...............................................................................................................................  

gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdálkodási, pénzügyi feladatait a 
Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal (4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 6. 
sz.) látja el.  

6.3. ...........................................................................................................................................  

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

6.3.1. székhelyén: 50 fő 

 6.4.   A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:   

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

4266 Fülöp, Óvoda utca 1.  124/1 2473 A Képviselő-testület 
vagyonáról és a 
vagyongazdálkodási 
szabályairól szóló 
rendelet az 
irányadó.  

óvoda 

 
 
 



7. ...............................................................................................................  
Záró rendelkezés 
 
Jelen alapító okiratot 2015. a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2013. szeptember 12. napján kelt, 122/2013. (IX. 12.) okiratszámú alapító 
okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Fülöp, 2015. június 19. 
 

P.H. 
 

 

        Hutóczki Péter 

        polgármester 

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, a nyílt ülést bezárja. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter                    Zajácz Andrea               Kissné Terdik Erzsébet 

polgármester                        jegyző                                  aljegyző 

 

 

 
 

 

 


