
Tornyospálca Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

6/2013.(II.13)  

határozata 

 

a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról 

és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

 

A Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár  költségvetési szerv Alapító Okiratát – 

jelen határozat  melléklete szerint – módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 

 

 

Határidő: azonnal                                           Felelős: polgármester, jegyző 

 

Határozatról értesülnek: 

1. magyar államkincstár illetékes igazgatósága 

2. intézményvezető 

3. fenntartó önkormányzatok polgármesterei 

4. Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Tanácsa 

5. közös önkormányzati hivatal  

6. irattár 

 

                                       

2. számú melléklet a    6/2013. (II.13.) határozathoz 

 

 

Alapító Okirat 

 

Tornyospálca, Mezőladány, Anarcs és Ilk községi Önkormányzatok Képviselő-testületei az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §. (3) bekezdése, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti 

tartalommal az alábbi alapító okiratot adják ki: 

 

1./ Az intézmény neve: Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár 

 

2./ OM azonosítója:   

 

3./ Székhelye: 4642 Tornyospálca, Ady köz 1. 

 

4./ Telephelyei: 

4642 Tornyospálca, Mándoki utca 14. 

4642 Tornyospálca, Kossuth utca 94. 

4641 Mezőladány, Dózsa György utca 27.. 

4546 Anarcs, Iskola utca 2. 



4566 Ilk, Hajnal út 5. 

 

5./ Tagintézményei:  

Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda   és Könyvtár Mezőladányi tagintézménye 

Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda  és Könyvtár Anarcsi tagintézménye 

Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda  és Könyvtár Ilki tagintézménye 

 

6./ Az intézmény típusa: óvoda és közgyűjteményi intézmény 

 

7./ Alapítás éve: 2008. július 31. 

     Létrehozásáról rendelkező határozatok:  

- Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének  111/2008. (VII.9.) Ökt. 

számú határozata 

- Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  43/2008. (VII.9.) Ökt. 

számú határozata 

- Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  126/2008. (VII.09.) határozata 

 

8./ Alapító szervei:  

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

       Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

 

Mezőladány Község Önkormányzata  

        Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

 

Anarcs Község Önkormányzata 

         Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30 

 

9./ Fenntartó szerv neve és székhelye:  

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

 

Mezőladány Község Önkormányzata  

Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

 

Anarcs Község Önkormányzata 

Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30. 

 

Ilk Község Önkormányzata 

Székhelye: 4566 Ilk, Petőfi u. 2 

 

10./ Irányító szerv neve és székhelye:  

 

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

 

Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

 



Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30. 

 

Ilk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4566 Ilk, Petőfi u. 2 

 

11./ Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatási  és nyilvános könyvtári feladatok 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai nevelés. 

A települési önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

és (4) bekezdésében foglaltak alapján gondoskodik a gyermekek óvodai neveléséről.  

A helyi önkormányzat 2013. január 1-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gondoskodik az óvodai 

ellátásról, a  7. pontja alapján feladata a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása. 

 

Az intézmény 

 

Székhelyén: 4642 Tornyospálca, Ady köz 1.  - óvodai ellátást  

 

Telephelyein:  

4642 Tornyospálca, Mándoki utca 14. – nyilvános könyvtári szolgáltatást 

4642 Tornyospálca, Kossuth utca 94. - óvodai ellátást  

4641 Mezőladány, Dózsa György utca 27. – óvodai ellátást 

4546 Anarcs, Iskola utca 2.  – óvodai ellátást 

4566 Ilk, Hajnal út 5 – óvodai ellátást 

Nyújt 

 

12./ Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

Az irányító szerv a Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatalt jelöli ki azon önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szervnek, amely a Tornyospálcai Közös 

Fenntartású Óvoda és Könyvár, mint önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-

gazdasági feladatait ellátja. 

 

13./ Működési köre (területe) : Tornyospálca,  Mezőladány, Anarcs és Ilk községek 

Önkormányzatai közigazgatási területe 

 

14./ Felvételi körzete: Tornyospálca,  Mezőladány, Anarcs és Ilk községek Önkormányzatai 

közigazgatási területe 

 

15./   

           a)    az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása:   

  

 851020      Óvodai nevelés 

 

b) az alaptevékenység az államháztartás szakfeladat rendje szerinti bontásban: 

 

  851 000    Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex  

                                          támogatása 

                        851 011   Óvodai nevelés ellátás 

                        851 012   Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése  ellátása 



                        562 912   Óvodai intézményi étkeztetés 

                        562 917   Munkahelyi étkeztetés 

                        910 121    Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

                        910 122    Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

                        910 123    Könyvtári szolgáltatások 

                        680 002    Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése         

 

Az óvodás korú gyermekek óvodai nevelése, személyiségük fejlesztése, alkalmassá tételük az 

iskola megkezdéséhez.  

Sajátos nevelésű gyerekek nevelése, oktatása. 

Integrációs felkészítés és képesség kibontakoztató felkészítés. 

Az intézményi gyermekétkeztetés biztosítása. 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű 

gyermekek nevelése, oktatása, integrált formában, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 

igénybevételével. 

 

Költségvetési normatíva igénylése- az alábbi fogyatékossági típusok egyikének való 

megfelelés alapján történhet: 

 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

- Azon gyerekek után, akiknek a rehabilitációs bizottság elrendelte a folyamatos 

figyelemmel kísérését 

- Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek, integrált nevelése. 

- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem 

vezethetően tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek integrált nevelése.  

 

Egyéb feladatai:     Integráltan nevelt gyermekek ellátása,  

Integrációs felkészítés 

Óvodai fejlesztő program szerinti 

foglalkozás  

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló ellátása.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4.§ 3. pontja 

szerint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 

viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe 

való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy 

sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek, 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, ellátása. 

 

Az ellátható sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékosság szerinti 

típusai: 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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4.§ 25. pontja 

alapján 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. 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása. 

 

hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, 

szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan 

hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes 

felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes 

nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves 

korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a 

tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek 

 

Az intézmény nyilvános könyvtári feladatokat is ellát az 1997. évi CXL. tv. 55. és 65. §-ai 

szerint. 

 

16./ 
1
 

 

17./ 
2
 

 

18./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 

 

Tornyospálca: 102 fő 

Mezőladány :    50 fő 

Anarcs:              75 fő  

Ilk:                     80 fő  

 

19./ Az intézménynek  vállalkozási tevékenysége nincs.   

 

20./ Az intézmény jogállása: 

Az intézmény önálló jogi személy. 

 

21./ Az intézményvezető kinevezésének rendje: 

                                                 
1
 Törlésre került 

2
 Törlésre került 



Az intézmény vezetőjét a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvényben, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint 

nyilvános pályázat útján, határozott időtartamra a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 

Társulási Tanácsa bízza meg.  A megbízás időtartama legfeljebb 5  évre szól. 

 

22./ Az intézménynél foglalkoztatottak jogviszonya: foglalkoztatásuk a közalkalmazotti 

törvény, a munka törvénykönyve és a polgári törvénykönyv (megbízási jogviszony) 

előírásainak figyelembevételével történik. 

 

23./  A feladat ellátást szolgáló vagyon 

 

Tornyospálca Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Tornyospálca,  Mándoki utca 14.      könyvtár, faluház     1207/3  hrsz-ú ingatlan 

1208     hrsz-ú ingatlan 

                        Ady  köz 1.                 óvoda                       1255/3  hrsz-ú ingatlan 

                        Kossuth utca 94.         óvoda                          760    hrsz-ú ingatlan                     

 

Mezőladány Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Mezőladány, Dózsa György utca 27. szám         óvoda            209 hrsz-ú ingatlan 

 

 

Anarcs  Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Anarcs, Iskola utca 2. szám                                 óvoda                  276 hrsz-ú ingatlan 

 

Ilk  Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Ilk, Hajnal út 5. szám alatti                                  óvoda               389/3 hrsz-ú ingatlan „ 

 

 

24./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a 

gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani. A leltárban nyilvántartott vagyonért az 

intézmény vezetője, tagintézmény esetén a tagintézmény vezetője felelős. Az intézmény a 

rendelkezésére álló vagyontárgyakat alaptevékenységének ellátására, valamint egyéb 

vállalkozásnak nem minősülő tevékenység elvégzéséhez szabadon használhatja, de nem 

idegenítheti el, nem terhelheti meg azokat. A vagyon hasznosítására, a vagyon feletti 

rendelkezési jog gyakorlására a társult önkormányzatok vagyonrendeleteinek szabályai, 

továbbá a közoktatási társulási megállapodásban foglaltak az irányadóak. 

 

25./ Jelen alapító okirat 2013. január 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Közös 

Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 

többcélú intézmény - Tornyospálca Község  Önkormányzata Képviselő-testülete a 

427/2012.(VII.31.) , Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

60/2012./VII.31./ Ökt. számú, Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 226/2012. 

(VIII.21.) számú, Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2012. (VIII.30.) KT. 

számú határozatával  - módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata hatályát 

veszti.  

 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a  6/2013.(II.13.) határozatával jóváhagyta 



 

Tornyospálca, 2013. február .. 

                                                                                                   Lukácsi Attila sk.                               

                                                                                                      polgármester     

 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását  Mezőladány Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a  ../2013./…./ Ökt. számú határozatával jóváhagyta 

 

Mezőladány, 2013. február .. 

                                                                                                     Bartha Attila sk. 

                                                                                                       polgármester    

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

../2013. (…..) számú határozatával jóváhagyta 

 

Anarcs, 2013. február ..  

                                                                                                      Kalinák József  sk. 

                                                                                                         polgármester 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását  Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

.../2013. (….) Kt.sz. határozatával jóváhagyta 

 

Ilk, 2013. február .. 

                                                                                                      Balogh Istvánné sk. 

                                                                                                          polgármester  

 


