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6 - 7 .  ( é s  1 0 . )  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Alapító okiratok módosítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az országgyűlés 2008. december 15-én fogadta el a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt, (továbbiakban: Kt.) melynek megalkotásával 
új jogszabályt alkotott a költségvetési szervek jogállásáról, valamint számos ponton 
módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt (továbbiakban: Áht.). 
A Kt. Szabályozza a költségvetési szervek jogállását – alapítás, átalakítás, megszűntetés, 
költségvetési szervek típusai, formái; a költségvetési szervek működése, gazdálkodása (az 
Áht. módosítása; közfeladatnak nem költségvetési szervi formában való ellátása – Áht. 
módosítása, kibővítése; államháztartási kontroll. 
A törvény 2009. január 1-jén lépett hatályba, a jogállási szabályokat 2009. január 1-től kell 
alkalmazni, a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat 2010. január 1-jétől. (A gazdálkodásra 
vonatkozó végrehajtási rendeletek kidolgozás alatt állnak.) 
A törvény kimondja, hogy a költségvetési szerv alapító (irányító) szerve 2009. május 15-ig 
köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá 
tartozó költségvetési szerv tekintetében. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a 
további működés 2009. július 1-je után is indokolt, 2009. június 1-jéig el kell végezni a 
költségvetési szervek Kt. szerinti besorolását a tevékenység jellege alapján, valamint a feladat 
ellátásához gyakorolt funkció alapján, és módosítani kell az alapító okiratokat. (E határidő 
alól kivételt képez az önkormányzati hivatal, a körjegyzőség, melyet 2009. október 1. napjáig 
kell besorolni.) A kisegítő és vállalkozási tevékenységek esetén e tevékenységek arányát is 
meg kell határozni. 
Az alapító okirat módosításáról határozatban szükséges rendelkezni. A módosító okiratokat 8 
napon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstár részére, aki 15 napon belül (június 30-
ig) bejegyzi a törzskönyvi nyilvántartásba. A változás hatályba lépésének időpontja a 2009. 
július 1.  
 
A költségvetési szervek besorolása az alábbi kategóriák alapján történik: 

A törvény alkalmazásában közhatalmi költségvetési szerv: azon költségvetési szerv, amelyet 
jogszabály alaptevékenységként közhatalmi jogosítvánnyal ruház fel, vagy ilyen jogosítvány 
gyakorlására közjogi kötelezettséget állapít meg, illetve amelynek jogszabály alapján 
alaptevékenységként közhatalom gyakorlásában kell közreműködnie. Közhatalom gyakorlásának 
minősül különösen: jogalkotási, jogszabály-előkészítési, alkotmánybíráskodási, igazságszolgáltatási, 
ügyészi, védelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, külügyi igazgatási, igazságügyi igazgatási, 
közigazgatási jogalkalmazói, hatósági és törvényességi ellenőrzési, számvevőszéki és kormányzati 
szintű belső ellenőrzési tevékenység gyakorlása, továbbá államháztartási forrás, illetve európai uniós 
és egyéb nemzetközi támogatások elosztása (döntés). 

 Kizárólag közhatalmi költségvetési szervként sorolható be az alaptevékenységeként 
alkotmánybíráskodási, igazságszolgáltatási, ügyészi, védelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, 
jogszabály-előkészítési, számvevőszéki ellenőrzési, kormányzati szintű belső ellenőrzési tevékenységet 
végző, valamint az Áht. 66. §-ában említett költségvetési szerv. 

E törvény alkalmazásában közszolgáltató költségvetési szerv 
a) közintézmény: az alaptevékenysége szerint közoktatási, szakképzési, felnőttképzési, szociális, 

gyermek- és ifjúságvédelmi, közgyűjteményi, közművelődési, vagy a b) pontban meg nem jelölt szellemi 
közszolgáltatást, illetve gazdasági-pénzügyi-műszaki ellátást végző költségvetési szerv; 



Tolmács Község Önkormányzat  Költségvetési szervek-  alapító okiratok módosítása 

 2

b) közintézet: az alaptevékenysége szerint egészségügyi, felsőoktatási, tudományos kutatási, 
fejlesztési, művészeti, környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, sportcélú vagy informatikai 
közszolgáltatást végző költségvetési szerv, illetve a külön törvényben meghatározott közgyűjtemény; 

c) vállalkozó közintézet: azon költségvetési szerv, amely - az alaptevékenységébe tartozó - 
egészségügyi, felsőoktatási, tudományos kutatási, fejlesztési vagy művészeti közszolgáltatást külön 
törvényben meghatározott részletes feltételek alapján úgy végzi, hogy 

ca) az Áht.-ben meghatározottan államháztartásból származó bevételből, illetve államháztartáson 
kívüli eredetű közszolgáltatási és vállalkozási bevételből gazdálkodik, 

cb) az adott közszolgáltatást igénybevevők számára biztosított az ellátók közötti szabad vagy 
részben korlátozott választás lehetősége, 

cc) az adott közszolgáltatás igénybevételének pénzügyi fedezetét - a költségvetési szervet vagy a 
közszolgáltatás-ellátást finanszírozó más szervet megillető - díj-, hozzájárulás, járulék, vagy egyéb 
fizetési kötelezettség teljesítése biztosítja, és 

cd) a cc) alpont szerinti bevételeken kívül - pénzben kifejezhető és mérhető teljesítmény szerinti - 
költségszintű forrásellátást szolgáló normatív jellegű finanszírozásban részesülhet teljesítményterv 
szerint, vagy az irányító, illetőleg a közszolgáltatás-ellátást finanszírozó szervvel kötött feladatellátási, 
illetőleg finanszírozási megállapodás alapján; 

d) közüzem: az alaptevékenysége szerint más költségvetési szerv, illetve lakosság részére fizikai 
(technikai) jellegű szolgáltatást, településgazdálkodási, -üzemeltetési, műszaki szolgáltatást, vagy a 
fogvatartottak foglalkoztatását végző költségvetési szerv. 

A törvény alkalmazásában közszolgáltatás: államháztartáson belüli vagy kívüli szervezet vagy 
személy által más szerv vagy személy számára végzett, jogszabályban meghatározott, a közfeladat-
ellátás körébe tartozó szolgáltatás, amely nem jár közhatalom gyakorlásával. 

A közszolgáltató költségvetési szerv alaptevékenysége részben vagy kizárólag közhatalmi 
költségvetési szerv közfeladat-ellátását is segítheti. 
 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül 
kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő feladatai ellátásáról, 
illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel. 

Az önállóan működő költségvetési szerv elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel 
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A 
szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel (egységekkel) rendelkezik; 
ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is - e célt szolgáló külön szervezeti 
egység nélkül - elláthat. 
A költségvetési szervet az fentiekben foglaltak szerint kell az alapító (irányító) szervnek - az 
alaptevékenysége jellegére, valamint közvetlen szellemi támogató és fizikai (technikai) segítő 
feladatellátási igényére, a vezető felelősségére, a szervezet méretére (létszám, kiadás, vagyon), 
méretgazdaságosságára és struktúrájára, teljesítményére, forrásszerkezetére figyelemmel - besorolnia. 
 
Mindezek alapján elkészítettük az intézményeink átdolgozott alapító okiratát. 
Kérjük, hogy az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek új, javasolt módosított 
alapító okiratát szíveskedjenek elfogadni. 
 
 
Tolmács, 2009. április 17. 
 Tisztelettel: 
 
 Torma Andrea 
 körjegyző 
 
 
 

....... /2009. (IV.23.) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 39. § (1) bekezdése és a 38.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat 
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására alapított Bánk-Tolmács Körjegyzőség Alapító Okiratát 2009. július 1-
jei hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja, illetve az alábbi egységes szerkezetű tartalommal 
fogadja el. 
 

 
BÁNK-TOLMÁCS KÖRJEGYZŐSÉG 

Alapító Okirata 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
1. Alapítók neve: 

1.) Bánk Község Önkormányzata 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 
 

2.) Tolmács Község Önkormányzata 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 

2. A költségvetési szerv neve, székhelye:  
Bánk-Tolmács Körjegyzőség 
Székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11. 
 

3. Körjegyzőség telephelye: 
Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi Kirendeltsége  
2657 Tolmács, Sport utca 1. 
 

4. Közvetlen jogelődjének neve: 
Bánk Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Tolmács Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 

5. A költségvetési szerv működési köre (illetékessége): Bánk Község közigazgatási területe és 
Tolmács Község közigazgatási területe 

6. Az alapítás célja, jogszabályban meghatározott közfeladata  

Az önkormányzat működésével, valamint a jogszabályban előírt helyi közigazgatási feladatok 
ellátásával, döntésre való előkészítésével és végrehajtásával, közhatalom gyakorlásával, az 
önkormányzat és intézményei gazdálkodásának bonyolításával, nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatok ellátása. 

 
7. A költségvetési szerv alaptevékenysége 

7.1 A hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek döntés előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

7.2 Hatósági, jogi-, pénzügyi és kommunális tevékenység végrehajtása. 
7.3 Az egészségügyi, oktatási, igazgatási intézmények és szakfeladatok tervezési, 

gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási és ellenőrzési feladatainak ellátása. 
7.4 Az önállóan működő intézmények költségvetés szerinti finanszírozása, tervezési, 

gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási  tevékenységének koordinálása, ellenőrzése. 
7.5 Az önkormányzati intézmények üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 
7.6  Településfejlesztési, köztisztasági és parkgondozási feladatok ellátása. 
TEÁOR: 84.11 Általános közigazgatás 
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2009. december 31-ig alkalmazandó 
szakfeladatok: 

2010. január 1-jétől alkalmazandó szakfeladatok: 

száma megnevezése száma megnevezése 

751153 Önkormányzat igazgatási 
tevékenysége 

841126 Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

751175 Országgyűlési képviselő választás 841114 Országgyűlési képviselő 
választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

751186 Önkormányzati képviselő választás 841115 Önkormányzati képviselő 
választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

751922 Önkormányzatok elszámolásai 841116 Országos, települési és területi 
kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

  841117 Európai parlamenti 
képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

  841118 Országos és helyi népszavazáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 

  841143 A költségvetés végrehajtása, a 
kifizetések ellenőrzése területi szinten

 

8. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége 
8.1  Az alaptevékenységéhez kapcsolódó felesleges tárgyi eszközök, készletek értékesítése. 
8.2  A Körjegyzőség a használatába adott önkormányzati tulajdonú,  korlátozottan 

forgalomképes törzsvagyonnal látja el feladatát. A használatba adott terméket, 
eszközöket alkalomszerű, vagy határozott idejű – legfeljebb 6 havi bérbeadás útján 
hasznosíthatja. 

 
9. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenysége 

A Körjegyzőség a szabad kapacitás jobb kihasználása érdekében, az önkormányzati vagyon 
hasznosítás érdekében kisegítő, és vállalkozási tevékenységet jelenleg nem folytat.  
 

10. Irányító szerv neve, székhelye:  
Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete és 

(székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11.) 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete 

(székhely: 2657 Tolmács, Sport u. 1.) 
 
11. A költségvetési szerv típusa, besorolása 

- Közhatalmi költségvetési szerv 
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
- Önálló jogi személy. 

 
12. A költségvetési szerv vezetője 

A költségvetési szerv (Körjegyzőség) egyszemélyi felelős vezetője a körjegyző. A körjegyzőt 
Bánk és Tolmács Önkormányzat képviselő-testületei közös képviselő-testületi ülésen, nyilvános 
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pályázat útján határozatlan időre nevezik ki. A körjegyző tekintetében az egyéb munkáltatói 
jogokat Bánk Község Polgármestere gyakorolja, Tolmács Község Polgármesterének 
egyetértésével. Bánk község Önkormányzat polgármesterének akadályoztatása esetén az egyéb 
munkáltatói jogokat Tolmács Község Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 

 
13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai alapvetően a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény szabályai érvényesek, köztisztviselőként kerülnek foglalkoztatásra. A 
költségvetési szerv egyes feladatait megbízási jogviszony útján is elláthatja. 

 
14. Körjegyzőség gazdálkodása 

Alaptevékenységét az irányító szervek által évente megállapított költségvetés alapján 
látja el. 
A bankszámla feletti rendelkezés a körjegyző és a költségvetési szerv körjegyző által 
felhatalmazott köztisztviselőjének együttes aláírásával történik. 
A jóváhagyott költségvetést érintő kötelezettségvállalásra, utalványozásra, 
ellenjegyzésre a belső szabályzatban meghatározott személyek jogosultak. 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság elsősorban az alapítókat illeti meg. A vezető egyes vagyontárgyak 
bérbeadására, értékesítésére vonatkozó jogkörét a 8. pont szabályozza.  

 
15. Hatályba léptető rendelkezések: 

Alapítás és a működés megkezdésének időpontja: 2008. január 1. 
Jelen módosítás hatályba lépésének időpontja: 2009. július 1. 

 
 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bánk-Tolmács Körjegyzőség módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és a képviselő-testület jóváhagyására vonatkozó 
záradékkal ellássa. 
 
 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: polgármester 
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....... /2009. (IV.23.) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. 
évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2) 
bekezdés alapján az óvodai nevelésről való gondoskodás ellátására alapított Tolmács-Bánk Óvoda 
közoktatási intézmény alapító okiratát felülvizsgálta és 2009. július 1-jei hatályba lépéssel az alábbiak 
szerint módosítja, illetve az alábbi egységes szerkezetű tartalommal fogadja el 
 

TOLMÁCS - BÁNK ÓVODA 
Alapító Okirata 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
 

1. Alapítók neve, székhelye:  
1.) Bánk Község Önkormányzata 

2653 Bánk, Hősök tere 11. 
 

2.) Tolmács Község Önkormányzata 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 

2. A költségvetési szerv neve, székhelye:  
Tolmács – Bánk  Óvoda 
Székhelye: 2657 Tolmács, Tolmácsi út 106. 
 

3. A költségvetési szerv telephelye:  
Tolmács – Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája 
2653 Bánk, Kis utca 1. 
 

4. A közoktatási intézmény működési köre: Bánk Község közigazgatási területe és Tolmács 
Község közigazgatási területe 

5. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: egy csoportba a maximálisan felvehető 
gyermeklétszám 25 fő; a tolmácsi intézmény és a bánki tagintézmény 1-1 csoporttal működik. 

6. Az alapítás célja: Az önkormányzat számára jogszabályban előírt óvodai nevelés és a gyermekek 
napközbeni ellátása a hatályos jogszabályok és a nevelési program szerint. 

7. Az intézmény alaptevékenysége: 

Bánk és Tolmács községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a 
személyi és tárgyi feltételek megléte esetén más településen állandó lakóhellyel rendelkező 
óvodáskorú gyermekek nevelése, napközbeni ellátása, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások 
szervezése a hátrányos helyzetű és arra rászoruló gyermekek részére, felkészítés az iskolai 
oktatásra. 

TEÁOR.  85.10 Óvodai nevelés, iskolai előkészítő oktatás 
  88.91 Gyermekek napközbeni ellátása 
 
Szakfeladatok: 
 

2009. december 31-ig alkalmazandó 
szakfeladatok: 

2010. január 1-jétől alkalmazandó szakfeladatok: 

száma megnevezése száma megnevezése 

801115 Óvodai nevelés 851011 Óvodai nevelés, ellátás 



Tolmács Község Önkormányzat  Költségvetési szervek-  alapító okiratok módosítása 

 7

801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése, ellátása 

  851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai 
nevelés, ellátás 

  852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása 

 
Ezen belül:  

 a többi óvodás gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési 
igényű gyermek óvodai nevelése:  

− testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 
halmozottan fogyatékos gyermekek 

− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés 
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és 
súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 
gyermekek 

− viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos 
nevelési igényű gyermekek 

 Törpe Tagóvodában: szlovák nemzetiségi nyelvű nevelési-oktatási feladatok 
 

8. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége 

Az intézmény a kezelésében és működtetésében lévő konyha üzemeltetésével biztosítja a 
gyermekek szervezett étkeztetését, a szociális étkeztetést, a munkahelyi étkeztetést, illetve a 
szabad kapacitás terhére nem intézményi dolgozók (külsős) étkeztetést. 

Az alaptevékenységhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközöket, készleteket a tulajdonosi joggal 
rendelkező önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával értékesítheti, a használatba 
adott termeket, eszközöket, az intézmény helységeit – az alaptevékenység zavartalan ellátása 
mellett - alkalomszerű, vagy határozott idejű, legfeljebb 6 havi időtartamra – bérbeadás útján 
hasznosíthatja. 

 
TEÁOR.  56.29 Egyéb vendéglátás 

88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

 
Kiegészítő szakfeladatok: 
 

2009. december 31-ig alkalmazandó 
szakfeladatok: 

2010. január 1-jétől alkalmazandó szakfeladatok: 

száma megnevezése száma megnevezése 

552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

552411 Munkahelyi vendéglátás 562917 Munkahelyi étkeztetés 

853255 Szociális étkeztetés 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 

751757 Önkormányzati intézmények ellátó, 
kisegítő szolgálatai 

889921 Szociális étkeztetés 
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701015 Saját, vagy bérelt ingatlan 
hasznosítása 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

 
9. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenysége 

A költségvetési szerv a szabad kapacitás jobb kihasználása érdekében, az önkormányzati vagyon 
hasznosítása érdekében kisegítő, és vállalkozási tevékenységet jelenleg nem folytat.  

 
10. Irányító szerv neve, székhelye:  

Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete és 
(székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11.) 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete 
(székhely: 2657 Tolmács, Sport u. 1.) 

 
11. A költségvetési szerv típusa, besorolása 

- Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény 
- Önállóan működő költségvetési szerv 
- Önálló jogi személy. 

 
12. Az intézmény vezetője 

Az intézményt (Tolmács-Bánk Óvoda) egyszemélyi felelős vezető, az intézményvezető 
(óvodavezető) irányítja és vezeti.  
Az intézményvezetőt Bánk Község Önkormányzat és Tolmács Község Önkormányzat 
képviselő-testületei nyilvános pályázat útján határozott időre bízzák meg. Az intézményvezető 
tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Tolmács Község Polgármestere gyakorolja. Tolmács 
Község Önkormányzat polgármesterének akadályoztatása esetén az egyéb munkáltatói jogokat 
Bánk Község Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 

 
13. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai alapvetően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény szabályai érvényesek, közalkalmazottként kerülnek foglalkoztatásra. A 
költségvetési szerv egyes feladatait megbízási jogviszony útján is elláthatja. 

 
14. Az intézmény gazdálkodása: 

Az intézmény alaptevékenységét Bánk Község Önkormányzat és Tolmács Község Önkormányzat 
képviselő-testületei által évente megállapított, elsősorban szakmai célú költségvetési kerettel látja 
el. 
A jóváhagyott költségvetési keret erejéig történő kötelezettségvállalásra és szakmai 
teljesítésigazolásra az intézményvezető (óvodavezető), illetve a Tagintézmény tekintetében a 
Tagintézmény vezető is jogosult.  
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság elsősorban az alapítókat illeti meg. A vezető egyes vagyontárgyak bérbeadására, 
értékesítésére vonatkozó jogkörét a 8. pont szabályozza.  

 
 

15. Az intézmény önálló jogi személy. 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapító, illetve a Tagóvoda ellátását szolgáló 
vagyon Bánk község Önkormányzat tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság 
elsősorban a tulajdonosokat illeti meg. A vezető egyes vagyontárgyak bérbeadására, 
értékesítésére vonatkozó jogkörét a 8. pont szabályozza.  

 
 
16. Hatályba léptető rendelkezések: 

Jelen módosítás hatályba lépésének időpontja: 2009. július 1. 



Tolmács Község Önkormányzat  Költségvetési szervek-  alapító okiratok módosítása 

 9

 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tolmács-Bánk Óvoda módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és a képviselő-testület jóváhagyására vonatkozó 
záradékkal ellássa. 
 
 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: polgármester 
 
 


