1.sz.melléklet
Alapító okirat módosítása
(egységes szerkezetben)

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Művelődési
Központ 2013. január 30.-án elfogadott Alapító okiratát az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (4) bekezdése alapján az alábbiak
szerint módosítja:
1)Az alapító okirat Székhelye : 5411 Kétpó, Felszabadulás út 26.
Hrsz.: 204
szövegben a „Felszabadulás út” szövegrész helyébe az „Ond Vezér út” szöveg lép.
2) Az intézmény telephelyei:
1) Napköziotthonos Óvoda
5411 Kétpó, Felszabadulás út 26.
Hrsz.: 204
2) Művelődési Ház
5411 Kétpó, Felszabadulás út 28.
Hrsz.: 170
3) Közkönyvtár:
5411 Kétpó, Felszabadulás út 28.
szövegben a „Felszabadulás út” szövegrész helyébe az „Ond Vezér út” szöveg lép.
3)Az alapító okirat III)Közfeladata bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ III) Közfeladata:
1) a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 8.§-a,74.§(5) bekezdése
muzeális intézményekről,a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997 évi CXL törvény 64.§(1) bekezdése és a 76.§(1) bekezdése szerinti feladatok
ellátása.”
4)A „Költségvetési szerv közfeladata a közoktatási törvény szerint:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-a szerint három éves kortól a
tankötelezettség kezdetéig az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig nevelő
intézmény.
Alapfeladata:
Államháztartási szakágazati besorolás

851020 Óvodai nevelés

Alaptevékenység telephely(ek) szerinti szakfeladat rendi besorolása:

Óvoda:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezéssel
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a dolgozók (pl. pedagógusok, dajkák) részére biztosított étkezést (562917),
- a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610).
Mutatószámok:
- Feladatmutató: - ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: - ellátottak száma
851011 Óvodai nevelés, ellátás
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet
átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- az óvodai ellátottak és a dolgozók étkeztetését (562912, 56917),
- az óvoda-bölcsőde bölcsődei ellátással összefüggő kiadásait, bevételeit (889101).
Mutatószámok:
- Kapacitásmutató: férőhelyek száma
- Feladatmutató: ellátást igénylők száma
- Teljesítménymutató: ellátottak száma
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász,
speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma
Sajátos nevelési igényű beszédhibás BTMN, beszédfogyatékos korai fejlesztés
A tanulási zavar, veszélyeztetettség megelőzése érdekében folytatott megelőző fejlesztés,
ami magában foglalja a pszichés rendellenességek kialakulásának megelőzését is.
Közkönyvtár:
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással (pl. akadálymentesítés, logopédus, gyógytornász,
speciális étrend) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.

Mutatószámok:
- Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak száma
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket
jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és
számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével,
a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel (köttetés,
restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések (pl. párásítók, klímagépek, rongálás, lopásés tűzkár elleni védelem eszközei) telepítésével és működtetésével kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Teljesítménymutató: a feldolgozott, illetve restaurált dokumentumok száma (db)
910123 Könyvtári szolgáltatások
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való
eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári
tájékoztatással (a használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata
az adott könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való
tájékoztatás), a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi
könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések számára, ahol az
önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb
tevékenységével (pl. kiállítás rendezése, ismeretterjesztő előadás, tanfolyamszervezés,
vetélkedő, író-olvasó találkozó, pr- és marketing tevékenység, kiadványok megjelentetése
stb.) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.
Mutatószámok:
- Feladatmutató: a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)
Művelődési ház
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő,
megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvései, amelyek jellemzően
együttműködésben, közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja különösen az
iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a
település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a
nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a
befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr
alkotó, művelődő közösségek tevékenységének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok
kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek
és egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos

bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési formákhoz (alkotó művelődési
közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek, rendezvények,
kiállítások, műsorok, táborok, vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.) közvetlenül
kapcsolódó bevételeket (részvételi, tagsági díjak, jegybevételek stb.) és kiadásokat (a
megvalósításban közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek személyi juttatásait,
járulékait, a tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadásokat, ráfordításokat) függetlenül
attól, hogy közművelődési intézmény, vagy közművelődési közösségi színtér keretében
valósulnak-e meg e tevékenységek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyek meghatározása más helyen szerepel
e szakfeladat rendben, így tervezésük, elszámolásukon történik.
910502

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Itt kell megtervezni és elszámolni:
- a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez
erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi,
infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy
egyéb fenntartású intézmények), valamint a közművelődési közösségi színterek (a helyi
lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság
önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban,
önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett,
erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmények
vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat, jellemzően a közművelődési intézmények, színterek kialakítására,
működtetésére, elnyert támogatásokat, azok felhasználását, az épületek működtetéséhez
kapcsolódó állagmegőrzések, felújítások, fejlesztések bevételeit és kiadásait (amennyiben
az intézmény más szakfeladaton elszámolandó tevékenységet is végez, az állagmegőrzési,
felújítási és fejlesztési tevékenységek bevételeit és kiadásait a szakmai alaptevékenység
megfelelő tételei arányában meg kell osztani).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
- a nem közművelődési intézményben, közművelődési közösségi színtérben
megvalósuló közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos, említett kiadásokat,
bevételeket,
- a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény), a művészeti és oktatási
intézmények, egyéb költségvetési szervek közművelődési tevékenységéhez és az egyéb
közösségi színterek tevékenységéhez kapcsolódó kiadásokat és bevételeket.”
szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:
Államháztartási szakágazati besorolása 851020

Óvodai nevelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az óvodai nevelés (alapfokú oktatást megelőző nevelés)
- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten.
Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása lásd: 8891
Szakmai alaptevékenységek telephely(ek) és kormányzati funkció(k) szerinti
megjelöléssel:

a) Óvoda:
0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
Ide tartozik:
- az óvodai ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított
étkezéssel összefüggő
feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a gyermekek részére rászorultsági alapon nyújtott étkezési támogatás
(104053).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti
önköltségét és
eredményszemléletű bevételét az 562912 szakfeladaton el kell számolni.
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Ide tartozik:
- a gyermek hároméves korától 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.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév
október 1-jén (fő)
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok
ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű
gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)
Sajátos nevelési igényű beszédhibás BTMN, beszédfogyatékos korai fejlesztés
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Ide tartozik:
- az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is)
köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
b) Közkönyvtár:
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Ide tartozik:
- a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és
helyi igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével
(kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a
települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok
gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával;

- a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás keretében történő
tartóstankönyv-beszerzésével, összefüggő feladatok ellátása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Ide tartozik:
- a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az
őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből
hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány
megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának
védelmét szolgáló tevékenységekkel és berendezések telepítésével és
működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
082044 Könyvtári szolgáltatások
Ide tartozik:
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz
való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés
útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári
rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás),
- a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi
könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések
számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve
- a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő
feladatok ellátása.
c) Művelődési ház
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Ide tartozik:
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének
és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a
közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel
növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az
ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi
művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok
társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az
esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok
megvalósítása.
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Ide tartozik:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak,
helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi
kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások
és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a
nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése,
az ünnepek kultúrájának gondozása.
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Ide tartozik:
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító

tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az
ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök,
klubok, szabadegyetemek biztosítása.
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Ide tartozik:
- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság
feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az
információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.”
5) Az alapító okirat VII) Irányító szer(ek) neve,székhelye:
Alapító neve, székhelye:
Kétpó Községi Önkormányzat

5411 Kétpó,Almásy tér 1.

Fenntartó neve,székhelye:
Kétpó Községi Önkormányzat

5411 Kétpó, Almásy tér 1.

helyébe a következő rendelkezés lép:
„VII )Alapító,fenntartó és irányító szerv neve,székhelye: Kétpó Községi Önkormányzat
5411 Kétpó, Almásy tér 1.”
6) Az alapító okirat VII )Alapító,fenntartó és irányító szerv neve,székhelye: Kétpó Községi
Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. rendelkezés az alábbival egészül ki:
„Irányító szerv neve, székhelye: Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5411 Kétpó, Almásy tér 1.”
7) Hatályát veszti a
„Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
Pénzügyi, gazdasági feladatait a Kétpó Község Önkormányzata, mint önállóan működő és
gazdálkodó szerv látja el külön megállapodás alapján.” szövegrész.
Záradék:
8)Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti szövegezéssel
változatlanul hatályban maradnak.
9) .) Jelen alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántatásba történő bejegyzéssel
lép hatályba.
10) Az alapító okiratot módosító okiratot a Kétpó község Önkormányzatának Képviselőtestülete 27/2014.(IV.01.) sz. önkormányzati határozatával hagyta jóvá.
Kétpó, 2014.április 01.
………………..
Boldog István
Polgármester

………………….
Dr. Szűcs Attila
jegyző

