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K ö r ö m   K ö z s é g i Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

3577  Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 
E-mail: korom@korom.hu 

 
 
 
Szám: 8/2016. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2016. május 31.-én 11.00 órai kezdettel, a 

Köröm Községi Önkormányzat dísztermében, a 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. szám 
alatt megtartott  nyílt üléséről. 

 
 
Jelen vannak:  Tóth Tibor   Polgármester 
   Bodolai Miklós    Alpolgármester     
                                    Lakatos Lászlóné  Önkormányzati képviselő              
                                       Üveges Béla                               Önkormányzati képviselő                                                             
                                    Horváth Gézáné                       Önkormányzati képviselő 
 
 
  
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Soltész Balázs   aljegyző 
 
 
Meghívott:  Rontó Attila                      RNÖ elnök  
                                       Koncz Szabina    pénzügyi munkatárs 
   Gombos Andrea   GO-TAX Kft. képviselője 
 
Nem vett részt az ülésen: Jablonkai Bertalan                  Önkormányzati képviselő 

     Bertáné Kondás Éva               Önkormányzati képviselő 
                                            Rontó Attila                             RNÖ elnök 
 
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 
5 (öt) képviselő jelen van, az ülés határozatképes; a polgármester az ülést megnyitotta.  
 
Tóth Tibor polgármester: A napirendet minden képviselő előzetesen megkapta, annak tartalmát 
megismerte.  
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A jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth Tibor polgármester Horváth Gézáné és Lakatos Lászlóné 
képviselőket javasolta. 
 
A meghívóban lévő napirendet javasolta az egyebek napirendi ponttal kiegészíteni. A képviselők 5 (öt) 
igen szavazattal a javasolt napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak szerint elfogadták: 
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő 
Igen szavazat: 5 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

  
 
 
 
 
 
 
Napirendi pontok: 

1. A Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda alapító  
okiratának módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztés: írásbeli 

 
 

2. Egyebek  
 

 
 

1. Napirend tárgyalása 
A Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi 
 
 
Soltész Balázs aljegyző: 
Tájékoztatta a testületi tagokat, hogy az Államkincstár felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy a 
Köröm Antall József Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirat módosítására, jogszabály változás miatt 
javaslatot tegyen. Javasolta az Alapító Okirat elfogadását. Aktuálisan, azokkal a kormányzati 
funkciókkal és változtatásokkal amire szükség van.  A kincstár naprakészen kéri a módosított Alapító 
Okirat beküldését.  
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma:5 fő 
Igen szavazat:5 Nem szavazat:0 Tartózkodás: 0 

 
 Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2016. (V.31.) határozata 
a Körömi Antall József Óvoda alapító okiratának módosításáról 
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Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körömi Antall József Napközi 
Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerint, az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 2. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Felkéri a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, hogy a módosító és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a MÁK törzskönyvi nyilvántartása és az 
intézmény részére küldje meg. 
Felelős:aljegyző 
Határidő: június 15. 
 

1. sz. melléklet 
 

Módosító okirat 
 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013 február 20. napján kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi évi CXC. 
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 18/2016. (V.31.) önkormányzati határozatra figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 
  
 
1. Az alapító okirat 1-15 . pontja  helyébe a következő rendelkezés lép: 

„  1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11/A 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő‐testülete 
2.2.2. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
  megnevezése  székhelye 
1  IV. Béla Általános Iskola és Óvoda  3577. Köröm Kossuth Lajos utca 44. 
 

3.  A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő‐testülete 
3.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
  szakágazat száma  szakágazat megnevezése 
1  851020  Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:   
4.3.1.  A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó óvodai nevelés. 
4.3.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen belül: 

4.3.2.1.  az  a  különleges  bánásmódot  igénylő  gyermek,  aki  a  szakértői  bizottság  véleménye 
alapján enyhe értelmi fogyatékos, vagy 
4.3.2.2.  pszichés  fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási,  figyelem‐  vagy  magatartásszabályozási 
zavarral) küzd. 

4.3.3. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás, cigány kulturális nevelés keretében, magyar nyelven. 
 

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 szakmai feladatai 
4  091140   Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 
5  096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
6  096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Köröm község teljes közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az óvoda vezetőjét Köröm Község Önkormányzat 
Képviselő‐testülete – a hatályos jogszabályok figyelembe vételével – pályázat útján határozott időre bízza 
meg, felette az egyéb munkáltatói jogkört Köröm Község Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
  foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1  közalkalmazotti jogviszony  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 
2  munkaviszony   munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
6.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat 
6.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

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:    Az  intézmény  működését  éves  költségvetés 
keretében  meghatározott  pénzeszközök  biztosítják,  melyet  Köröm  Község  Önkormányzat 
Képviselő‐testülete  hagy  jóvá.  Az  önálló  költségvetéssel  rendelkező  intézmény  gazdálkodásával 
összefüggő feladatokat a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

6.3.  A  feladatellátási  helyenként  felvehető maximális  gyermek‐,  tanulólétszám  a  köznevelési  intézmény 
székhelyén 150 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 

3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11.  97/1  400  Köröm Község 
Önkormányzat 
Képviselő‐
testülete 
jogosult 
rendelkezni a 
vagyon felett 

óvodai 
nevelés 
ellátásáa 

7. Záró rendelkezés 

Jelen  alapító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell  alkalmazni,  ezzel 
egyidejűleg a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 2013. február 20. napján kelt alapító okiratát 
visszavonom. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.” 
 
 
Köröm , 2016. május 31. 
 
 
 
   Tóth Tibor 
  polgármester 
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2.sz. melléklet 

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  Körömi  Antall  József  Óvoda  alapító  okiratát  a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11/A 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő‐testülete 
2.2.2. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
  megnevezése  székhelye 
1  IV. Béla Általános Iskola és Óvoda  3577. Köröm Kossuth Lajos utca 44. 
 

3.  A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő‐testülete 
3.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1.  A  költségvetési  szerv  közfeladata:  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi 
CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
  szakágazat száma  szakágazat megnevezése 
1  851020  Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:   
4.3.1.  A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó óvodai nevelés. 
4.3.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen belül: 

4.3.2.1.  az  a  különleges  bánásmódot  igénylő  gyermek,  aki  a  szakértői  bizottság 
véleménye alapján enyhe értelmi fogyatékos, vagy 
4.3.2.2.  pszichés  fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási,  figyelem‐  vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

4.3.3.  Nemzetiségi  óvodai  nevelés,  ellátás,  cigány  kulturális  nevelés  keretében,  magyar 
nyelven. 
 

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 szakmai feladatai 
4  091140   Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 
5  096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
6  096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5.  A  költségvetési  szerv  illetékessége, működési  területe:  Köröm  község  teljes  közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.  A  költségvetési  szerv  vezetőjének  megbízási  rendje:  az  óvoda  vezetőjét  Köröm  Község 
Önkormányzat  Képviselő‐testülete  –  a  hatályos  jogszabályok  figyelembe  vételével  –  pályázat 
útján  határozott  időre  bízza  meg,  felette  az  egyéb  munkáltatói  jogkört  Köröm  Község 
Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
  foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1  közalkalmazotti jogviszony  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 
2  munkaviszony   munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
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6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
6.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat 
6.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

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:    Az  intézmény  működését  éves 
költségvetés  keretében  meghatározott  pénzeszközök  biztosítják,  melyet  Köröm  Község 
Önkormányzat  Képviselő‐testülete  hagy  jóvá.  Az  önálló  költségvetéssel  rendelkező 
intézmény  gazdálkodásával  összefüggő  feladatokat  a  Sajóhídvégi  Közös  Önkormányzati 
Hivatal látja el. 

6.3.  A  feladatellátási  helyenként  felvehető  maximális  gyermek‐,  tanulólétszám  a  köznevelési 
intézmény székhelyén 150 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 

3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11.  97/1  400  Köröm Község 
Önkormányzat 
Képviselő‐
testülete 
jogosult 
rendelkezni a 
vagyon felett 

óvodai 
nevelés 
ellátásáa 

 

 

 

7. Záró rendelkezés 

Jelen  alapító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell  alkalmazni,  ezzel 
egyidejűleg a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 2013. február 20. napján kelt alapító okiratát 
visszavonom. 
 
Köröm, 2016. május 31. 

P.H. 
 
 

polgármester 
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2.Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
 
Tóth Tibor polgármester 
Közölte, hogy az új  tornaterem megépítése jó úton halad. Elmondta tervben van még a Községháza 
felújítása. Nagyon fontos lenne hogy javuljon a munkavégzés feltétele. 
Örömmel mondta el, hogy május 28-án megtartott falunapi ünnepség színvonalas rendezvény volt. 
Tállai András államtitkár úr is elismerését fejezte ki a megemlékezéssel kapcsolatban. Ezt 
megerősítették lakosaink is. Megköszönte a rendezők és közreműködők munkáját.  
 
Tóth Tibor polgármester 
Elmondta, hogy levélben kereste meg Chavvakula Lourduraju JPIC koordinátor egyházközségünk 
káplánja, melyben megírta, hogy  Verbita rend JPIC Iroda rendezésével ismét lesz nyári tábor a körömi 
plébánia udvarán, előző évet követve. Boldog Ceferinó Missziós Tábor néven gyűlnek össze az iskolás 
gyerekek. A káplán az önkormányzat segítségét abban kérte, hogy a tábor ideje alatt a körömi 55 fő 
gyerek étkeztetését  segítsen megoldani.  
Azt is elmondta, az óvodásoknak azért nem rendelünk nyári étkeztetés címszó alatt ebédet, mert az 
óvoda egész nyáron üzemel, fogadja a gyerekeket, ezáltal az óvodások étkeztetése is biztosítva van. 
 
Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 11 óra 20 perckor bezárta. 
 
 
Köröm, 2016. május 31. 
 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
   Horváth Gézáné        Lakatos Lászlóné 
       képviselő            képviselő 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2016. május 31-i ülésére 

 
1. napirendi ponthoz 

 
………/2016. 
 
 

Körömi Antall József  Óvoda alapító okiratának módosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja 
értelmében a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok körében gondoskodni az óvodai 
ellátásról. Köröm községe e feladatának a Körömi Antall József Óvoda fenntartásával és 
működtetésével tesz eleget. 
 
A Magyar Államkincstár körlevélben értesítette az önkormányzatot, hogy az óvoda törzskönyvi 
nyilvántartásában a kormányzati funkció kódokat illetően jogszabályon alapuló változást vezettek át. 
Ennek értelmében az „Óvodai intézményi étkeztetés” helyett bevezették a „Gyermekétkeztetés 
köznevelési intézményben” és „Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben” kormányzati funkció 
kódokat. Ezen kívül változik a sajátos nevelési igényű gyerekek elnevezése ezeket az alapító okiratban 
pontosabban kell szerepeltetni. 
 
A MÁK által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati funkció kód és egyéb 
változásokat a költségvetési szerv alapító okiratában is módosítani kell. 
 
Köröm községben a 2016/2017-es nevelési évben óvoda köteles gyerekek száma 181 fő. Az eddig 
végrehajtott bővítéssel 5 csoport beindítása zavartalanul megtörténhet. A létszámbővítést szintén át kell 
vezetni az intézmény alapító okiratán. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 84. § (7) bekezdése szerint a fenntartó legkésőbb az intézkedés 
tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hoztat döntést a nevelési-oktatási 
intézmény átszervezésével kapcsolatban.  
 
Az államháztartásról szóló törvény 8/A. § (2) és 11. § (7), valamint a 111. § (26) bekezdése 2015. január 
1-jétől formanyomtatványok használatát írja elő a módosító okiratok tekintetében. A MÁK levelében arra 
hívja fel az önkormányzatok figyelmét, hogy a 2015. január 20. utáni testületi döntéssel elfogadott 
okiratokat elsődlegesen az előírt formanyomtatványokon kell elfogadni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a Körömi Antall József Óvoda alapító okiratának módosítását és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot fent leírtak alapján elfogadni szíveskedjenek. 
Határozati javaslat 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (V.31.) határozata 
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a Körömi Antall József Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körömi Antall József alapító okiratának 
módosítását a határozat 1. melléklete szerint, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 
határozat 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Felkéri a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, hogy a módosító és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a MÁK törzskönyvi nyilvántartása és az intézmény részére küldje 
meg. 
Felelős: aljegyző 
Határidő: június 15. 
 
Köröm , 2016. május 24. 
 
     Tóth Tibor 
    polgármester 
 

1. sz. melléklet 
 

Módosító okirat 
 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013 február 20. napján kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi évi CXC. 
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 18/2016. (V.31.) önkormányzati határozatra figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 
  
 
1. Az alapító okirat 1-15 . pontja  helyébe a következő rendelkezés lép: 

„  1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11/A 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő‐testülete 
2.2.2. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
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  megnevezése  székhelye 
1  IV. Béla Általános Iskola és Óvoda  3577. Köröm Kossuth Lajos utca 44. 
 

4.  A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő‐testülete 
3.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
  szakágazat száma  szakágazat megnevezése 
1  851020  Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:   
4.3.1.  A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó óvodai nevelés. 
4.3.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen belül: 

4.3.2.1.  az  a  különleges  bánásmódot  igénylő  gyermek,  aki  a  szakértői  bizottság  véleménye 
alapján enyhe értelmi fogyatékos, vagy 
4.3.2.2.  pszichés  fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási,  figyelem‐  vagy  magatartásszabályozási 
zavarral) küzd. 

4.3.3. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás, cigány kulturális nevelés keretében, magyar nyelven. 
 

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 szakmai feladatai 
4  091140   Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 
5  096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
6  096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Köröm község teljes közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az óvoda vezetőjét Köröm Község Önkormányzat 
Képviselő‐testülete – a hatályos jogszabályok figyelembe vételével – pályázat útján határozott időre bízza 
meg, felette az egyéb munkáltatói jogkört Köröm Község Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
  foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1  közalkalmazotti jogviszony  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 
2  munkaviszony   munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
6.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat 
6.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

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:    Az  intézmény  működését  éves  költségvetés 
keretében  meghatározott  pénzeszközök  biztosítják,  melyet  Köröm  Község  Önkormányzat 
Képviselő‐testülete  hagy  jóvá.  Az  önálló  költségvetéssel  rendelkező  intézmény  gazdálkodásával 
összefüggő feladatokat a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

6.3.  A  feladatellátási  helyenként  felvehető maximális  gyermek‐,  tanulólétszám  a  köznevelési  intézmény 
székhelyén 150 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 

3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11.  97/1  400  Köröm Község 
Önkormányzat 
Képviselő‐
testülete 
jogosult 
rendelkezni a 
vagyon felett 

óvodai 
nevelés 
ellátásáa 

7. Záró rendelkezés 

Jelen  alapító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell  alkalmazni,  ezzel 
egyidejűleg a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 2013. február 20. napján kelt alapító okiratát 
visszavonom. 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.” 
 
Köröm , 2016. május 31. 
 
 
 
   Tóth Tibor 
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  polgármester 
 
 

2.sz. melléklet 

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  Körömi  Antall  József  Óvoda  alapító  okiratát  a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11/A 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő‐testülete 
2.2.2. székhelye: 3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
  megnevezése  székhelye 
1  IV. Béla Általános Iskola és Óvoda  3577. Köröm Kossuth Lajos utca 44. 

3.  A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat Képviselő‐testülete 

             3.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1.  A  költségvetési  szerv  közfeladata:  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi 
CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
  szakágazat száma  szakágazat megnevezése 
1  851020  Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:   
4.3.1.  A gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó óvodai nevelés. 
4.3.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen belül: 

4.3.2.1.  az  a  különleges  bánásmódot  igénylő  gyermek,  aki  a  szakértői  bizottság 
véleménye alapján enyhe értelmi fogyatékos, vagy 
4.3.2.2.  pszichés  fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási,  figyelem‐  vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

4.3.3.  Nemzetiségi  óvodai  nevelés,  ellátás,  cigány  kulturális  nevelés  keretében,  magyar 
nyelven. 
 

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 szakmai feladatai 
4  091140   Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 
5  096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
6  096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5.  A  költségvetési  szerv  illetékessége, működési  területe:  Köröm  község  teljes  közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.  A  költségvetési  szerv  vezetőjének  megbízási  rendje:  az  óvoda  vezetőjét  Köröm  Község 
Önkormányzat  Képviselő‐testülete  –  a  hatályos  jogszabályok  figyelembe  vételével  –  pályázat 
útján  határozott  időre  bízza  meg,  felette  az  egyéb  munkáltatói  jogkört  Köröm  Község 
Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
  foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1  közalkalmazotti jogviszony  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 
2  munkaviszony   munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
6.1.1. megnevezése: Köröm Község Önkormányzat 
6.1.2. székhelye: 3577. Köröm Rákóczi Ferenc utca 11. 

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:    Az  intézmény  működését  éves 
költségvetés  keretében  meghatározott  pénzeszközök  biztosítják,  melyet  Köröm  Község 
Önkormányzat  Képviselő‐testülete  hagy  jóvá.  Az  önálló  költségvetéssel  rendelkező 
intézmény  gazdálkodásával  összefüggő  feladatokat  a  Sajóhídvégi  Közös  Önkormányzati 
Hivatal látja el. 

6.3.  A  feladatellátási  helyenként  felvehető  maximális  gyermek‐,  tanulólétszám  a  köznevelési 
intézmény székhelyén 150 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 

3577 Köröm Rákóczi Ferenc utca 11.  97/1  400  Köröm Község 
Önkormányzat 
Képviselő‐
testülete 
jogosult 
rendelkezni a 
vagyon felett 

óvodai 
nevelés 
ellátásáa 

 

7. Záró rendelkezés 

Jelen  alapító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell  alkalmazni,  ezzel 
egyidejűleg a Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda 2013. február 20. napján kelt alapító okiratát 
visszavonom. 
 
Köröm, 2016. május 31. 

P.H. 
 
 

polgármester 
 


