
 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a Liget Óvoda 
Alapító Okiratát …/2011.(V...) számú határozatával módosította, ezzel érvényét veszti a 
351/2009. (IX. 29.) számú határozattal elfogadott okirat. 
 
Az Alapító Okirat jogszabályi hivatkozása kiegészül a következő jogszabályokkal: 

 a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

 a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről. 
Az Alapító Okirat jogszabályi hivatkozásából törlésre kerül a 2008. évi CV. törvény a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról. 
 
Az Alapító Okirat 1. pontjában az óvoda neve „Liget Óvoda” helyett: „Liget Óvoda-
Királykerti Tagóvoda”. 
 
Az Alapító Okirat 1. pontja kiegészül a következőkkel:  

Telephely: Tagóvoda: Királykerti Tagóvoda 
címe:  1042 Budapest, Király u. 26-28. 
 

Az Alapító Okirat 5. pontja törlésre kerül. 
 
Az Alapító Okirat 6. pontja törlésre kerül. 
 
Az Alapító Okirat 7. pont  

 számozása 5. pontra módosul; 
 a.) és b.) pontja törlésre kerül; 
 megnevezése a következőképpen módosul: „A költségvetési szerv típusa” 
 kiegészül a következő mondattal: „Óvoda.” 

   
Az Alapító Okirat 8. pont számozása 6. pontra változik. 
  
Az Alapító Okirat 9. pont  

 számozása 7. pontra változik;  
 törlésre kerül a következő: „jegyzéke szerinti újpesti lakóhelyű gyermekek felvétele 

kötelező (férőhelye mértékéig). A szabad férőhelyekről a költségvetési szerv vezetője 
dönt.” 
 

Az Alapító Okirat 10. pont  
 számozása 8. pontra változik:  
 teljes tartalma törlésre kerül 
 kiegészül a következőkkel:  

Liget Óvoda:   150 fő 
Királykerti Tagóvoda:  150 fő 

 
Az Alapító Okirat 11. pont számozása 9. pontra változik. 



 
 
 
Az Alapító Okirat 12. pont  

 számozása 10. pontra változik; 
 megnevezés: „gazdálkodása” helyett „gazdálkodási jogköre”. 

 
Az Alapító Okirat 13. pont  

 számozása 11. pontra változik; 
 megnevezése „A költségvetési szerv alapfeladata” helyett „A költségvetési szerv 

alaptevékenysége”; 
 teljes tartalma törlésre kerül helyette: 
 

8510 Iskolai előkészítő oktatás 
 

 óvodai nevelés; 
 sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai ellátása a következő 

fogyatékossággal rendelkező gyermekekre kiterjedően: 
 érzékszervi fogyatékos, 
 beszédfogyatékos, 
 enyhe értelmi fogyatékos, 
 autista, 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy 
súlyos rendellenességével küzdő, 

 óvodai intézményi gyermek-étkeztetés, 
melyet a Közoktatási törvényben és a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint lát 
el, a nevelőtestület által elfogadott és a Képviselő-testület által jóváhagyott helyi 
nevelési program alapján. 
 
Szakfeladat számok és elnevezésük: 
 
 
Szakágazat 

száma 
Szakfeladat 

száma 
Elnevezés 

851020 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
 851012 SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
 562917 Munkahelyi étkeztetés 
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
 

Az Alapító Okirat 14. pont 
 számozása 12. pontra változik; 
 kiegészül a következővel: 

 Liget Óvoda: 
 Ingatlan nyilvántartásba vett: a 71422/108 helyrajzi számon 

Telek: 5543 m² 



 Beépített terület: 771 m² 
 Tárgyi eszköz: a leltárban felsoroltak szerint. 
 
 Királykerti Tagóvoda: 
 Ingatlan nyilvántartásba vett: a 71422/99 helyrajzi számon 
 Telek: 4467 m² 
 Beépített terület: 771 m² 
 Tárgyi eszköz: a leltárban felsoroltak szerint. 

 
Az Alapító Okirat 15. pont számozása 13. pontra változik. 
 
Az Alapító Okirat 16. pont számozása 14. pontra változik, törlésre kerül a 
„foglalkoztatási” jelző. 
 
Az Alapító Okirat 17. pont számozása 15. pontra változik, és az utolsó mondat „A 
költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete nevezi ki” helyett, „A költségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzat Képviselő- testülete bízza meg határozott időre.” 
 
Az Alapító Okirat 18. pont számozása 16. pontra változik. 
 
Az Alapító Okirat módosításával nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 

 
 

 
Záradék: A módosított Alapító Okiratot a Képviselő-testület …/2011.(......) számú 
önkormányzati határozattal fogadta el. 
 
 
 
Budapest, 2011. május 26. 

 
 
 

         Wintermantel Zsolt  
     polgármester 


