
Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 

183/2016. (II.15.) határozata 
 

Buj Község Önkormányzata Képviselő – testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és 

Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók szerinti besorolását tartalmazó módosító 

okirat szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Okiratszám: 730/2016. 

Módosító Okirat 
 

A Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde a Buj Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete által 2014. augusztus 18 napján kiadott, 40/2014. (VIII. 18.) számú 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 – Buj Község Önkormányzata 

Képviselő - testülete 183/2016(II.15.) határozatára figyelemmel -  a következők szerint 

módosítom: 

 

Az államháztartási törvény 111.§ (26) bekezdés szerint okirat mintának megfelelően az alapító okirat 

átdolgozásra és átszámozásra kerül: 

1.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése jogszabályok 

módosítása miatt az alábbiakra módosul: 

 
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 működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

 

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

 

Buj, 2016. február 15. 
 

 PH 

  _____________________________ 

  Barta Miklós Ferenc   

  polgármester   

 

 
Okirat száma: 730-1/2016. 

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 Buji Aranyalma Egységes Óvoda és 

Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4483 Buj, Rákóczi utca 4. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Konyha 4483 Buj, Rákóczi utca 6. 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1983.11.18. 

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

2.2.1. megnevezése: Buj Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4483 Buj, Rákóczi utca 1. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Önkormányzati Bölcsőde 4483 Buj, Béke út 19. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Buj Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

3.1.2. székhelye: 4483 Buj, Rákóczi utca 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Buj Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4483 Buj, Rákóczi utca 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 



4.1.A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás. A nemzeti köznevelési 

törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 

nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a 

felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető. Egységes óvodai és bölcsődei feladatok ellátása. 

4.2A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai  nevelés 

 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 

óvodai nevelés, bölcsődei ellátás. A nemzeti köznevelési törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a 

gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a 

gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az 

érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és 

annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Egységes óvodai és bölcsődei feladatok 

ellátása. 
 

SNI gyerek meghatározása:  

A nemzet i köznevelésről szóló 2011.  évi CXC. törvény 4.§25.pont ja  szer int :  
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005.(III.1.) OM rendelet szerinti besorolással 
a  

Fogyatékosság: 

A beszéd és beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességei 

 

Kevert specifikus fejlődési zavarok 

Az aktivitás és figyelem zavarai 

Elektív mutizmus 

Nagyothalló 

A szakmai alaptevékenységek körébe tartoznak:. 

 

 
Az óvodában: 

 négy ( egy csoport egységes óvoda és bölcsőde) korcsoportban történő óvodai 

nevelés, 

 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára képesség-kibontakoztató és 

integrációs óvodai fejlesztő program működtetése, 

 étkeztetés, iskolai előkészítés a nagycsoportban, melegítő-konyhák üzemeltetése, 

munkahelyi étkeztetés. 

 



Egységes óvoda és bölcsőde intézményegységben a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 178. §-ban 

előírtak szerint feladatellátás.  
 

Konyha: intézményi főző konyha üzemeltetése, óvoda és egységes óvoda és bölcsőde, illetve szociális 

alapszolgáltatási központ és általános iskola élelmezési feladatainak ellátása. 
Munkahelyi és vendégétkeztetés szervezése, családi eseményeknél étkeztetési tevékenység 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 működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

 

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

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 

rendje: Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A 
§-a alapján Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg pályázat alapján,  

amennyiben nem közalkalmazott, határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezéssel együtt, 

egyúttal határozott időre szóló megbízással jön létre a magasabb vezetői megbízás, a pályázati eljárás 
során egyeztetett munkaköri leírással együtt. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 1992. évi XXXIII. törvény 

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1.A köznevelési intézmény 

      6.1.1típusa:többcélú intézmény ( egységes óvoda és bölcsőde) 

      6.1.2.alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Nkt. 20.§(1) bekezdés a., pontja egységes   



              óvoda és bölcsőde 

      6.1.3.gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: gazdálkodási feladatait a Buji Polgármesteri  

              Hivatal látja el. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 

tanulólétszám 

1 Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde  95 ő 

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 

4483 Buj, Rákóczi utca 4. 448/2 használati jog egységes óvodai és 
bölcsődei feladat 

ellátása 

2 4483 Buj, Rákóczi utca 6. 448/6 használati jog konyha 

 

 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.08.18. napján kelt, 40/2014.(VIII.18.)okiratszámú alapító 

okiratot visszavonom. 

Kelt: Buj, 2016. 02.15 

P.H.                                                                                         

 

Barta Miklós Ferenc 

polgármester 

 

 


