
Okirat száma: 987- 9/2015. 

1. sz. melléklet 

                                                                        Módosító okirat 

 Az Arany János Általános Művelődési Központ a Kétpó Község Önkormányzata által 2014.04.1. 

napján kiadott, 27/2014. (IV.01.) 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 

– a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben foglaltakra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 

 

1.Az alapító okirat I) pontja a következő 2. ponttal egészül ki: 2.A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.09.01. 

      2.2.a költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  

 megnevezése székhelye 

1 Napközi Otthonos Óvoda Kétpó 5411 Kétpó, Felszabadulás út 26. 

 

 

2.Az alapító okirat III) pontja helyébe-a következő rendelkezés lép: 

III)  1)A költségvetési szerv közfeladata: 

óvodai nevelés 

közművelődési tevékenység 

könyvtári szolgáltatás 

2)A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 

Óvodai nevelés   

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, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv.Nkt.8.§(1) bekezdés) Az óvodai nevelés az óvodai nevelési 

programban foglaltak szerint történik. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás. 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, értelmi vagy beszéd fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos nevelési, figyelem - vagy 

magatartásszabályozási zavarral)  



Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére óvodai fejlesztő program. 

Közművelődési tevékenység 

-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 

-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 

 

A kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a 

digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való 

hozzáférés biztosítása. 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. 

 

Könyvtári szolgáltatás 

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. 

 

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. 

 

A rendelkezésre bocsátás (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása, helyben 

használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatás (a használóknak 

szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás), megrendelhető könyvtári szolgáltatások (a 

megyei és nagyobb városi könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések 

számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), a könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb 

tevékenységével összefüggő feladatok ellátása. 

 

3. Az alapító okirat IV) ponjában az „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”elhagyásra kerül. 

 

4. Az alapító okirat V)a)ponjában a „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.”helyébe a „096015  

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési 

intézményben”szöveg lép. 

 

5. Az alapító okirat V)a) pontjában a  

„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) 
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 

 

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.” elhagyásra kerül. 

 

6. Az alapító okirat V)b) pontjában az 

„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 

 
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. 

 

Ide tartozik:  
- a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben 

használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak 

szóló információ-szolgáltatás, 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.” 

elhagyásra kerül. 

7. Az alapító okirat V)c) pontjában az  

„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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. „ elhagyásra kerül. 

 
8. Az alapító okiratVIII) pontja helyébe -mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel- a 

következő rendelkezés lép: 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje 

 A költségvetési szerv vezetőjét Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete-pályázat útján- 5 

évre szóló, határozott időre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv és a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII. 30.) Korm. 

rendeletben meghatározott eljárási rend szerint. A vezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a 

Polgármester gyakorolja. 

9.  Az alapító okirat IX) pontjában a „Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV: törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.” helyébe az 

„Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V: törvény 

(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

rendelkezik az intézmény felépítéséről és a működési rendjéről. 

” szöveg lép. 

 

10. Az alapító okirat  IX) pontjában a „Az intézmény típusa: Általános Művelődési Központ 

2011. évi a nemzeti köznevelésről
 
CXC. Törvény 20. § (5) alapján: Az általános művelődési 

központ szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében nevelési 

oktatási intézményi feladatot, továbbá a kulturális, művészeti, közművelődési, sportfeladatok 

közül legalább egyet ellát.” helyébe a  

„A köznevelési intézmény 

típusa: többcélú közös igazgatású köznevelési,közművelődési és közgyűjteményi,könyvtári intézmény 

alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 



Az intézmény a képviselőtestület által jóváhagyott költségvetés alapján önállóan működő költségvetési 

szerv.  

Pénzügyi, gazdasági feladatait a Kétpó Község Önkormányzata, mint önállóan működő és gazdálkodó  

szerv látja el.” szöveg lép. 

 

11. Az alapító okirat  IX) pontjában a „A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A 204 (ÁMK), 170 (Művelődési Ház) sz. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok, valamint az 

intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyon. 

A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény székhelyét képző épület és telek, valamint a 

Művelődési ház és telke vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az önkormányzat gyakorolja. Az 

intézmény által vásárolt tárgyi eszközök, és készletek felett a tulajdonosi jogokat az Önkormányzat 

gyakorolja.” helyébe a  

 

„A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 

5411 Kétpó,Ond Vezér út  26. 204 188,49 az alapító 

tulajdonát 

képező ingatlan 

valamint az ingó 

vagyon feletti 

rendelkezési jog 

az ingyenes és 

teljes körű 

használati jog 

gyakorlására és 

rendeltetésszerű 

használatára 

terjed 

Óvodai ellátás 

„ szöveg lép. 

 

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

Kelt: Kétpó, 2015. június 24. 

                                                                    P.H. 

       _______________________________ 

         aláírás 


