
K I V O N A T 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 30-án 16 órakor 
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása. 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 

11/2013. (I.30.) határozat 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 
alapító szerve a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 57/2009.(V.27.) számú önkormányzati 
határozattal elfogadott (és a 88/2009.(VII.22.) határozattal, 182/2011. (XII.14.) határozattal, 
156/2012.(XI.28.) határozattal módosított) alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint 
módosítja, és a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetben hagyja jóvá.  
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy – 
amennyiben a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítást átvezetni szükséges -  a határozatot 
és a módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglalt, hitelesített alapító okiratot a 
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának küldje meg.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Dolányi Róbertné jegyző 
 
 
 

Kmf. 
 
 
                     Szendrei Ferenc sk.                                            Dolányi Róbertné sk. 
                         polgármester                                                              jegyző 
 
 
 

1. számú melléklet 
 

a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Többsincs Óvoda és Bölcsőde 
57/2009.(V.27.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:   
 
Az Alapító Okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
„Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § 
(3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a alapján az Alapító 
Okirat hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítja meg.” 
 



Az Alapító Okirat  3.) pontja az alábbiak szerint módosul:  
„Közfeladata: óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint, 
valamint bölcsődei ellátás  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint” 
 
Az Alapító Okirat 4.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv típusa: óvoda és bölcsőde 
Többcélú – közös igazgatású köznevelési intézmény, melynek intézményegységei: óvoda és 
bölcsőde” 
 
Az Alapító Okirat 6.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő” 
 
Az Alapító Okirat  8/a.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv irányító szerve: Tura Város Önkormányzata    
       Képviselő-testülete 
 A költségvetési szerv irányító szerv székhelye: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. „ 
 
 
Az Alapító Okirat  8/b.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv fenntartó szerve: Tura Város Önkormányzata  
  A költségvetési fenntartó szervének székhelye: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.” 
 
 
Az Alapító Okirat  9.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv működési köre:  
Óvoda: Tura Város Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2006. (II. 28.) számú, valamint a 
41/2008. (IV.29.) sz. határozatában meghatározottak szerint, szabad férőhely esetén az Aszódi 
és Gödöllői Kistérség/Járás települései 
Az Alapító Okiratban megnevezett, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek: 
 Tura Város Közigazgatási területe, szabad férőhely esetén az Aszódi és Gödöllői 
Kistérség/Járás települései 
Bölcsőde: Tura Város Közigazgatási Területe, szabad férőhely esetén az Aszódi és Gödöllői 
Kistérség/Járás települései 
 
Az Alapító Okirat 10.) pontja az alábbiakkal egészül ki:    
 
„Alaptevékenységek (szakmai alapfeladatként meghatározott közszolgáltató tevékenység) 
óvodai nevelés és bölcsődei ellátás. 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (referencia intézményi szolgáltatások 
nyújtása)” 
 
Az Alapító Okirat 11.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„Vállalkozási (alaptevékenységtől eltérő, haszonszerzési célú) tevékenység:  
 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. „ 
 
Az Alapító Okirat 12.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: az intézményvezetőt Tura Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete, - a 2011. évi CXC. törvényben, valamint a  



138/1992.(X.8.) Kormányrendeletben foglaltak alapján- nyilvános pályázat útján, határozott 
időre (5-10 év) bízza meg/nevezi ki.” 
 
  
Jelen Alapító Okirat módosítást Tura Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2013. 
(I.30.) határozatával hagyta jóvá. 
Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  – Alapító Okirat a kihirdetést követő 
napon lép hatályba, és mindaddig érvényes, amíg módosítását az alapító szerv nem 
kezdeményezi.  
 
2013. január 30. 
 
 
 
                                        Szendrei Ferenc                                        Dolányi Róbertné  
                                          polgármester                                                    jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tura Város Önkormányzatának 57/2009.(V.27.) sz. határozata 
a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratáról 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § 
(3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a alapján az Alapító 
Okirat hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítja meg. 1 
 
1)2 A költségvetési szerv neve: Többsincs Óvoda és Bölcsőde 
OM azonosító:   201261 
A költségvetési szerv PIR száma:  851020 alapító szakágazat 
                                                
1 Módosította a 156/2012(XI.28.)önk. határozat. Hatályos 2012. XI. 28-tól 
   Módosította a 11/2013.(I.30.)önk. határozat. Hatályos 2013. I. 30-tól 
2 Módosította a 88/2009. (VII.22.) önk. határozat. Hatályos 2009. VII.24-től 



Alapító okirat 
kelte:     2008. április 29. 
száma:     Tura Város Önkormányzatának Képviselő- 
                                                           testülete 47/2008.(IV.29.) határozata 
alapítás időpontja:   2008. szeptember 1. 
Alapító, illetve alapítói jogok gyakorlójának 
neve:     Tura Város Önkormányzatának Képviselő- 
                                                                  
címe:     2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.  
A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:  
     II. számú Napköziotthonos Óvoda 
     2194 Tura, Dózsa György út 2.  
 
2)3  Székhely, telephely,  
feladatellátási hely:   2194 Tura, Dózsa György út 2.  
  
3)4  Közfeladata: óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
szerint, valamint bölcsődei ellátás  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint 
 
4)5  A költségvetési szerv típusa: óvoda és bölcsőde 
Többcélú – közös igazgatású köznevelési intézmény, melynek intézményegységei: óvoda és 
bölcsőde 
 
 5)6  
  
6)7 8    A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő 
 
7)9  Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint: 
részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv: működési kiadásait, bevételeit a Polgármesteri 
Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése tartalmazza, 
előirányzatai fölött a Polgármesteri Hivatal rendelkezik. 
 
8/a)10 11    A költségvetési szerv irányító szerve: Tura Város Önkormányzata   
        Képviselő-testülete 
 A költségvetési szerv irányító szerv székhelye: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. 
 
8/b)12 13    A költségvetési szerv fenntartó szerve: Tura Város Önkormányzata  

                                                
3 Módosította: 130/2010(IX.8.) önk. határozat. Hatályos: 2010.IX.8-tól. 
4 Módosította: 156/2012(XI.28.) önk.határozat. Hatályos 2012.XI.28-tól 
   Módosította a 11/2013.(I.30.) önk. határozat.Hatályos 2013. I. 30-tól.. 
5 Módosította a 156/2012.(XI.28.) önk. határozat. Hatályos 2012XI. 28-tól.. 
   Módosította a 11/2013.(I.30.) önk. határozat.Hatályos 2013. I. 30-tól. 
6 Hatályos kívül helyezte: 182/2011.(XII.14.) önk. határozat. Hatálytalan: 2011. XII.16-tól. 
7 Módosította 88/2009.(VII.22.) önk. határozat. Hatályos 2009.. VII.24-től. 
8 Módosította 11/2013.(I.30.) önk. határozat. Hatályos 2013. I. 30-tól. 
9 Módosította: 88/2009.(VII.22.) önk. határozat. Hatályos 2009. VII.24-től. 
10 Módosította 88/2009.(VII.22.) önk. határozat. Hatályos 2009. VII.24-től. 
11 Módosította: 11/2013. (I.30.) önk. határozat. Hatályos 2013. I. 30-tól 
12 Kiegészítette: 88/2009.(VII.22.) önk. határozat. Hatályos: 2009. VII.24-től., 156/2012.(XI.28.) önk. határozat.  



  A költségvetési fenntartó szervének székhelye: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. 
 
9)14  A költségvetési szerv működési köre 
Óvoda: Tura Város Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2006. (II. 28.) számú, valamint a 
41/2008. (IV.29.) sz. határozatában meghatározottak szerint, szabad férőhely esetén az Aszódi 
és Gödöllői Kistérség/Járás települései 
Az Alapító Okiratban megnevezett, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek: 
 Tura Város Közigazgatási területe, szabad férőhely esetén az Aszódi és Gödöllői 
Kistérség/Járás települései 
Bölcsőde: Tura Város Közigazgatási Területe, szabad férőhely esetén az Aszódi és Gödöllői 
Kistérség/Járás települései 
 
 10)15 16    A költségvetési szerv tevékenységei: 
Alaptevékenységek (szakmai alapfeladatként meghatározott közszolgáltató tevékenység) 
óvodai nevelés és bölcsődei ellátás. 
 
Szakágazat: 851020 óvodai nevelés 
Alapvető szakfeladat: 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
85101 Óvodai nevelés 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  
Enyhén hallássérült, nagyothalló, beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű, autista, 
autisztikus gyermekek ellátása. 
889101 Bölcsődei ellátás 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (referencia intézményi szolgáltatások nyújtása) 
 
11)17   Vállalkozási (alaptevékenységtől eltérő, haszonszerzési célú) tevékenység:  
 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
12)18   A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: az intézményvezetőt Tura Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete, - a 2011. évi CXC. törvényben, valamint a  
138/1992.(X.8.) Kormányrendeletben foglaltak alapján- nyilvános pályázat útján, határozott 
időre (5-10 év) bízza meg/nevezi ki. 
 
13)19  Vezető neve:    Szilágyi Józsefné igazgató, egyben óvodai  

                                                                                                                                                   
    Hatályos 2012. XI.28-tól. 
    Módosította: 11/2013.(I.30.) önk. határozat. Hatályos 2013. I. 30-tól. 
13 Módosította : 11/2013. (I.30.) önk. határozat. Hatályos 2013. I. 30-tól 
14 Módosította: 156/2012.(XI.28.) önk. határozat. Hatályos 2012. XI. 28-tól. 
    Módosította: 11/2013.(I.30.) önk. határozat. Hatályos 2013. I. 30-tól.  
15 Módosította a 182/2011.(XII.14.) önk. határozat. Hatályos 2011. XII.14-től. 
16 Módosította: 156/2012.(XI.28.) önk. határozat. Hatályos 2012. XI. 28-tól. 
    Módosította: 11/2013.(I.30.) önk. határozat. Hatályos 2013. I. 30-tól.  
 
17 Módosította: 11/2013.(I.30.) önk. határozat. Hatályos 2013. I. 30-tól.  
18 Módosította: 156/2012.(XI.28.) önk. határozat. Hatályos 2012. XI. 28-tól. 
    Módosította: 11/2013.(I.30.) önk. határozat. Hatályos 2013. I. 30-tól.  
19 Módosította: 182/2011.(XII.14.) önk. határozat. Hatályos 2011. XII. 15-től 



                                                                       intézményegység vezető 
 
 Megbízás/kinevezés időpontja: 2009.09.01. 
 
 Megbízás/kinevezés időtartama: 2009.09.01-2014.08.15. 
 
 Határozat száma:   107/2009.(VIII.26.)  
 
14)20  Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a Képviselő-testület, egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. Az intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók felett 
a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 
 
15)21   A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: közalkalmazotti jogviszony, valamint megbízási szerződésen alapuló 
jogviszonyok. 
 
16)22  A költségvetési szerv képviseletére jogosult: a mindenkori kinevezett intézményvezető,  
       illetve annak távolléte esetén az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési rend az 
 irányadó. 
Aláírási joga az intézményvezetőnek van, távollétében a megbízott helyettesnek. 
 
17)23   Feladatellátást szolgáló vagyon:  24 A költségvetési szerv feladatainak ellátásához  
        biztosított vagyon: 
Tura Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanvagyon természetben: a Tura, Dózsa 
György út 2. szám alatt található 2411 hrsz-ú, 7592 m2 területű ingatlan. 
A rajta található három felépítmény 1122,5 m2 alapterületű, amely magába foglalja az óvoda, 
bölcsőde épületét és a kiszolgáló helyiségeket. 
Egyéb állóeszközök, vagyontárgyak, ingóságok a mindenkori éves költségvetés alapján 
            megállapított vagyonleltár szerint. 
A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésre áll a székhelyen és a telephelyen lévő 
ingatlan, a rajta található óvoda, bölcsőde épülettel, melyet az óvoda ingyenesen  
 
használ feladatának ellátása érdekében, továbbá a benne lévő berendezés és szakmai 
felszerelés. 
A költségvetési szerv épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 
forgalomképes, így a többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény a rendelkezésére álló 
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. A rendelkezésre álló 
vagyontárgyakat a költségvetési szerv a nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
felhasználhatja, egyéb célú hasznosításhoz a fenntartó hozzájárulása szükséges. 
 
18)25   Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám alapfeladatonként:  

                                                
20 Módosította: 88/2009.(VII.22.) önk. határozat. Hatályos 2009. VII.24.-től  
21 Módosította: 88/2009.(VII.22.) önk. határozat. Hatályos 2009. VII.24.-től 
22 Módosította: 88/2009.(VII.22.) önk. határozat. Hatályos 2009. VII.24.-től 
23 Módosította: 130/2010.(IX.8.) önk. határozat. Hatályos: 2010. IX.8-tól 
24 Módosította: 88/2009.(VII.22.) önk. határozat. Hatályos 2009. VII.24.-től 
25 Módosította: 130/2010.(IX.8.) önk. határozat. Hatályos: 2010. IX.8-tól 
 



óvodai férőhelyek összesen: 150 fő  
      bölcsődei férőhelyek: 12 fő. 
 
Jelen Alapító Okiratot Tura Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2013. (I.30.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Alapító Okirat a kihirdetést követő 
napon lép hatályba, és mindaddig érvényes, amíg módosítását az alapító szerv nem 
kezdeményezi.  
 
 
 
 
                                      Szendrei Ferenc                                        Dolányi Róbertné  
                              polgármester                                              jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


