
Melléklet 
 

PITYPANG SPORT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
 

4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÓ OKIRATA 
 
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Pitypang Sort Óvoda a 85/1992. (VI.26.) számú 
határozattal, módosításait a 255/2011. (VII. 28.), 385/2009. (XI. 30.), 181/2009. (VI. 2.), 
189/2008. (VII. 23.), 214/2007. (X. 2.), 37/2007. (III. 29.), 180/2006. (IX. 19.), 223/2005. (X. 
25.), 111/2005. (V.24.),125/2004.(VI. 22), 57/2004. (IV.1.), 145/2000. (VIII. 8.), 213/1997. 
(X. 15.), és 78/1997. (IV.24.) számú határozatokkal elfogadott alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. Az alapító okirat 1. pontjában szereplı „Intézmény neve” szövegrész helyébe „A 
költségvetési szerv megnevezése” szöveg lép. 
 
2. Az alapító okirat 2. pontjában szereplı „Az intézmény székhelye és telephelye” szövegrész 
helyébe „A költségvetési szerv székhelye és telephelye” szöveg lép. 
 
3. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„5.  A költségvetési szerv 

közfeladata: 
Óvodai nevelés” 

 
4. Az alapító okirat 5. pontja az alábbi 5.1.–5.3. alpontokkal egészül ki: 
 
„5.1.  A költségvetési szerv 

alaptevékenysége: 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, 
a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a 
gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint - a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggı feladatokat is. 

5.2. A költségvetési szerv 
államháztartási 
szakágazati besorolása: 

 
 
851020 Óvodai nevelés 

5.3. A költségvetési szerv 
alaptevékenységeinek 
államháztartási 
szakfeladatrend szerinti 
besorolása: 

 
 
 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés” 

 
5. Az alapító okirat 7. pontja és 7.1. és 7.3. alpontja hatályát veszti. 
 
6. Az alapító okirat 8. pontja és 8.1.-8.3. alpontja hatályát veszti. 
 
7. Az alapító okirat 9. pontjában szereplı „Az intézmény mőködési köre” szövegrész helyébe 
„A költségvetési szerv illetékessége, mőködési köre” szöveg lép. 
 
8. Az alapító okirat 10. pontja hatályát veszti. 
 
9. Az alapító okirat 11. pontja hatályát veszti. 



 
10. Az alapító okirat 12. pontja hatályát veszti. 
 
11. Az alapító okirat 13. pontjában szereplı „Alapítói jogok gyakorlója” szövegrész helyébe 
„A költségvetési szerv alapítójának, fenntartójának, irányító szervének megnevezése, 
székhelye” szöveg lép. 
 
12. Az alapító okirat 14. pontja hatályát veszti. 
 
13. Az alapító okirat 14.2. pontjában szereplı „Gazdálkodási jogkör” szövegrész helyébe „A 
költségvetési szerv gazdálkodási besorolása” szöveg lép. 
 
14. Az alapító okirat 15. pontjában szereplı „Az intézmény vezetıjének kinevezési, 
megbízási, választási rendje” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv vezetıjének 
megbízási rendje” szöveg lép. 
 
15. Az alapító okirat 16. pontjában szereplı „Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony” szövegrész helyébe „A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése” szöveg lép. 
 
16. Az alapító okirat 17. pontja hatályát veszti. 
 
17. Az alapító okirat 18. pontja hatályát veszti. 
 
18. Az alapító okirat 19. pontjában szereplı „Az intézményi vagyon” szövegrész helyébe „A 
költségvetési szerv vagyona” szöveg lép. 
 
19. Az alapító okirat 19.2. alpontjában szereplı „Az intézményi vagyon feletti rendelkezés 
joga” szövegrész helyébe „A vagyon feletti rendelkezés joga” szöveg lép. 
 
 
Záradék: 
 
A Pitypang Sport Óvoda alapító okiratának 4. számú módosítását Budakeszi Város 
Képviselı-testülete 122/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozatával, 2012. március 
29-ai hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
Budakeszi, 2012. március 29. 
 
      PH 
 
 Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília  
 polgármester 
 


