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1 2 - 1 3 .  N a p i r e n d  
 

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

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító 
okiratainak felülvizsgálata, módosítása.  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 
56/2011.(XII.31.) NGM rendelet hatálybalépésével több ponton változtatást igényelnek az alapító 
okirataink.  
 
A határozati javaslatban szereplő alapító okiratban elsősorban technikai jellegű módosítások jelennek 
meg, a tevékenységek, illetve a gazdálkodási besorolás tartalmi meghatározásának változása miatt.  
A korábbi un. kiegészítő, kisegítő tevékenységek az alapító okiratból törlésre kerülnek.  
A foglalkoztatottak jogviszonyait érintő jogszabályi hivatkozásokat – az új jogszabályokra való 
hivatkozással - átvezettük az okiratokban. 
 
Kérjük, hogy a javasolt képviselő-testületi határozatokat szíveskedjenek elfogadni. 
 
 
Tolmács, 2012. május 17. 
 Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 



12-13. Napirend   Alapító okiratok felülvizsgálata 

 

 2

 
....... /2012. (V…..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  

 
Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adják ki: 

 
 

BÁNK-TOLMÁCS KÖRJEGYZŐSÉG 
Alapító Okirata 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése: 
Bánk-Tolmács Körjegyzőség 

2. A költségvetési szerv székhelye:  
2653 Bánk, Hősök tere 11. 

 
3. Körjegyzőség telephelye: 

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

 
4. Alapítók neve: 

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

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

 
5. Az alapítás időpontja: 2008. január 1. 
 
6. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

Bánk Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 

Tolmács Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 

7. 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. 

 
8. 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. 
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Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

 
Szakfeladatok 

száma megnevezése 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841114 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

841173 Statisztikai tevékenység 

841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása 

882111 Aktív korúak ellátása 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882202 Közgyógyellátás 

 
9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége 

A Körjegyzőség vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 

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

 
11. 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.) 

 
12. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása 

- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
- Önálló jogi személy 

 
13. 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 
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. 
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14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira alapvetően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény szabályai érvényesek, köztisztviselőként, közszolgálati ügykezelőként 
kerülnek foglalkoztatásra. A költségvetési szerv egyes feladatait megbízási jogviszony útján is 
elláthatja. 

 
15. 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. 
 

16. A feladatellátást szolgáló vagyon 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság az alapítókat illeti meg.  
Bánk Község Önkormányzata a Bánk-Tolmács Körjegyzőség székhely feladatai ellátásához 
rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2653 Bánk, Hősök tere 11. szám alatti (146  helyrajzi 
számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi, leltári nyilvántartásban szereplő 
kisértékű tárgyi eszközt. 
Tolmács Község Önkormányzata a Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi Kirendeltségének 
feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2657 Tolmács, Sport utca 1. 
szám alatti (76 helyrajzi számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi, leltári 
nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 

 
17. Hatályba léptető rendelkezések: 

Jelen módosítás hatályba lépésének időpontja: 2012. június 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: 2012. június 1. 
Felelős: polgármester 
 
Tolmács, 2012. május ….    

P.H. 

 
 Ivanics András  Hajnis Ferenc 
 Bánk Község Polgármestere      Tolmács Község Polgármestere 
 
 

Záradék 
 
Bánk-Tolmács Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítását (és így a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot) Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a 
…/2012. (V…..) határozatával, Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 
…./2012. (V…..) határozatával fogadta el. 
 

....... /2012. (V…..) 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 és Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületei 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 2012. 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. A költségvetési szerv megnevezése: 
Tolmács-Bánk Óvoda 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 

 
3. A költségvetési szerv telephelye, tagintézménye:  

Tolmács – Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája 
2653 Bánk, Kis utca 1. 

 
4. Alapítók és fenntartók neve, székhelye:  

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

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

5. Az alapítás időpontja: 1995.01.01 
 

6. Az alapítás célja, a költségvetési szerv közfeladata:  

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

 
7. A közoktatási intézmény típusa: óvoda 

8. 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. 

Szakágazat: 851020 Óvodai nevelés 
 

Szakfeladatok 

száma megnevezése 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
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Ezen belül:  
 a többi óvodás gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű gyermek 

óvodai nevelése – aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:  
-966 testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd. 

 Törpe Tagóvodában: szlovák nemzetiségi nyelvű nevelési-oktatási feladatok 
 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: egy csoportba a maximálisan felvehető 
gyermeklétszám 25 fő; a tolmácsi intézmény és a bánki tagintézmény 1-1 csoporttal működik. 
Tagozati elkülönítés nincs a közoktatási intézményen belül. 

 
9. Az intézmény vállalkozási tevékenysége 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 

10. A közoktatási intézmény működési köre (illetékessége): Bánk Község közigazgatási területe és 
Tolmács Község közigazgatási területe 

 
11. 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.) 

 
12. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása 

- Önállóan működő költségvetési szerv  
Pénzügyi-gazdasági feladatait Bánk-Tolmács Körjegyzőség (2653 Bánk, Hősök tere 
11.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.  

- Önálló jogi személy 
 

13. 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. 

 
14. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira alapvetően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény szabályai érvényesek, közalkalmazottként kerülnek foglalkoztatásra. Az 
intézményben nem közoktatási feladatot ellátó foglalkoztatottak a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény szerint kerülnek foglalkoztatásra.  A költségvetési szerv egyes 
feladatait megbízási jogviszony útján is elláthatja. 

 
15. 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. 
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A jóváhagyott költségvetési keret erejéig történő kötelezettségvállalásra és szakmai 
teljesítésigazolásra az intézményvezető (óvodavezető), illetve a Tagintézmény tekintetében a 
Tagintézmény vezető is jogosult.  

 
16. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

Tolmács Község Önkormányzata a Tolmács-Bánk Óvoda székhely feladatai ellátásához 
rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2657 Tolmács, Tolmácsi út 106. szám alatti (349/1 
helyrajzi-számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi, leltári nyilvántartásban 
szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 
Bánk Község Önkormányzata a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája feladatai ellátásához 
rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2653 Bánk, Kis utca 1. szám alatti (273   helyrajzi-
számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi, leltári nyilvántartásban szereplő 
kisértékű tárgyi eszközt. 

 
17. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság a tulajdonosokat illeti meg.  

 
18. Hatályba léptető rendelkezések: 

Jelen módosítás hatályba lépésének időpontja: 2012. július 1. 
 
 
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: 2012. július 1. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Bánk, 2012. május ……  P.H. 

 
 
 Ivanics András  Hajnis Ferenc 
 Bánk Község Polgármestere      Tolmács Község Polgármestere 
 
 
 

Záradék 
 
Tolmács-Bánk Óvoda alapító okiratának módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító 
okiratot) Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a …/2012. (V…..) 
határozatával, Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a …./2012. (V…..) 
határozatával fogadta el. 


