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Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje Alapító 
Okiratának módosítására 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje Alapító Okiratát a 
Képviselő-testület a 45/2014.(III.12.) KT. határozatával módosította. A módosítást a 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából továbbítottuk a Magyar Államkincstár 
Békés Megyei Igazgatóságához, ahonnan az Alapító Okirat további módosítását javasolták. 
 
1. Hibás a foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony meghatározása. 
 
 A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakra 2014. március 15-étől a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozik, ezért módosítani kell az Alapító 
Okirat 11. pontját. 
 
2. Nem szerepelhet az Alapító Okiratban a gazdálkodási besorolásra vonatkozó bejegyzés. 
 
 A 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 181. §-a alapján a költségvetési szerv 
gazdálkodási besorolására vonatkozó bejegyzés nem szerepelhet a létesítő okiratban, ezért 
törölni kell az Alapító Okirat 9. pontját. 
(Ez a pont a következő tartalommal bír a jelenleg hatályos Alapító Okiratban: 
„9.  Az intézmény gazdálkodási jogköre: 
Bankszámlával rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv 
pénzügyi-gazdasági feladatait a Csorvási Polgármesteri Hivatal látja el, a két szerv között 
létrejött megállapodásban szabályozott munkamegosztási és felelősségvállalási rend szerint. A 
költségvetési szerv az előirányzatai felett a felügyeleti és irányító szerve engedélyével teljes 
egészében rendelkezni jogosult.”) 
 
 Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: 
 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és 
Bölcsődéje  elnevezésű többcélú, közös igazgatású 
köznevelési intézmény Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
1.) Az Alapító Okirat 11. pontjának harmadik francia 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, melyre a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó.” 
2.) Az Alapító Okirat 9. pontja hatályát veszti. 
Felelős: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző 
Határidő: értelem szerint. 

 
 Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően a határozati 
javaslatnak megfelelően módosítsa Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 
Alapító Okiratát. 
 
Csorvás, 2014. április 22. 
 
 
 

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
jegyző 

 
 
 


