
Okirat száma: 6/2019MO                                                                            13.sz. melléklet 

Módosító okirat 

 
A Kaposvári Tar Csatár Központi Óvodának a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által 2014. június 12. napján kiadott, 132/2014. (VI.12.) önkormányzati határozat számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a következők 
szerint módosítom: 
 
 
 

1. Az új formanyomtatvány 1.1.1. pontjának szövegrészéből az „Oktatási azonosító 
száma: 033746 törlésre került. (régi alapító okirat 1. pont) 

„1.1.1.    megnevezése: Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda” 
 

2. Az új formanyomtatvány szerint az 1.2.2. pont az alábbiak szerint módosult (régi 
alapító okirat 3. pont):  
1.2.2. telephelye (i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Szántó Utcai Tagóvoda  7400 Kaposvár, Szántó utca 

15/a 

2 
Szentjakabi Tagóvoda 7400 Kaposvár, Pécsi utca 

124. 

 

3. Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat 2.1. pontja az alábbiakra módosul: 
 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002.03.01” 
 

4. Az új formanyomtatvány szerinti alapító okiratban törlésre került az „alapító neve és 
székhelye” (régi alapító okirat 12. pont) 
 

5. Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat az alábbi 2.2. ponttal egészül ki: 

 
„2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
            2.2.1. megnevezése: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

            2.2.2. székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 

6. Az új formanyomtatvány szerint az alapító okirat  az alábbi 2.3. ponttal egészül ki: 

„2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Tar Csatár Óvoda 7400 Kaposvár, Pécsi u. 1. 

 

2 Szentjakabi Óvoda 7400 Kaposvár, Pécsi u. 124. 
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7. Az új formanyomtatvány 4.1. pontja szövegrész az alábbiak szerint módosul: 

„ 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1 
pontja szerint meghatározott óvodai nevelés. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekétkeztetés. „  

 

8. Az új formanyomtatvány 4.2. pontja szövegrész az alábbiak szerint módosul: 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1        851020 Óvodai nevelés 

9. Az új formanyomtatvány 4.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül (régi alapító 
okirat 6. pont) 

„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Három éves, illetve a felvételtől számított fél éven belül három évet betöltő (2,5) gyermekek 
óvodai nevelése az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb nyolcéves koráig. 
Különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása: 
Az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel együtt integráltan 
nevelhető-oktatható testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermek ellátása. 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása. 
Az étkeztetést az önkormányzat külsős üzemeltető által működtetett tálalókonyhán biztosítja.” 
 
10. Az új formanyomtatvány 4.4. pontjában (régi alapító okirat 8. pontja) a költségvetési 

szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölésében törlésre 
került a 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai funkció, illetve a 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés kormányzati funkció. Ugyanakkor a 4.4 pont 
kiegészül a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, valamint a 096025 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkciókkal. Mindezek 
alapján a  4.4. pont az alábbiak szerint módosul: 
 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

7 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

8 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
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11.  Az új formanyomtatvány szerint a 4.5. pont az alábbiak szerint módosul (régi alapító 

okirat 10. pont): 
 

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kaposvár Város 
közigazgatási területe” 

 
 
12. Az új formanyomtatvány 5.1. pontja (régi alapító okirat 14. pont) az alábbiak szerint 

módosul: 
 

„5.1. Az intézmény vezetőjét Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázat útján 
5 éves határozott időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelően.  
Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere.” 
 

 
13.   Az új formanyomtatvány 5.2. pontjába (régi alapító okirat 15. pont) az alábbi 

szövegrész lép: 
 
„5.2.  A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 

Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak 
kinevezése a Tar Csatár Központi Óvoda, 7400 
Kaposvár, Pécsi u. 1. és tagintézményei, Szántó Utcai 
Tagóvoda, 7400 Kaposvár, Szántó u. 15/a, Szentjakabi 
Tagóvoda, 7400 Kaposvár, Pécsi u. 124. telephelyen 
változó munkahelyre.  

2 

Közfoglalkoztatotti 
jogviszony 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról; 

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
 
 
14.  Az új formanyomtatvány 6.1.2. pontja (régi alapító okirat 9. pont) az alábbiak szerint 

módosul: 
 

„ 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel 
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.” 
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15.  Az új formanyomtatvány 6.1.3. pontja (régi alapító okirat 7. pont) az alábbiak szerint 

módosul: 
 
„6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:  

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény gazdasági és pénzügyi feladatainak 
ellátására a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokságot (7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság u.58.-68.) 
jelöli ki. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek intézményen belüli meleg étkeztetése – 
függetlenül az üzemeltetőtől – a Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda és a Kaposvári 
Humánszolgáltatási Gondnokság közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kerül 
lebonyolításra.” 
 
16.  Az új formanyomtatvány 6.2. pontja (régi alapító okirat 4. pont) az alábbiak szerint 

módosul: 

„6.2. A köznevelési intézmény tagintézményei: 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 

Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 

Szántó Utcai Tagóvoda 

7400 Kaposvár, Szántó u.15/a  
 

 

2 
Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 

Szentjakabi Tagóvoda                    

7400 Kaposvár, Pécsi u. 124. 

 
 
17. Az új formanyomtatvány 6.3. pontja (régi alapító okirat 17. pont) az alábbiak szerint 

módosul: 

„6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 
feladat-ellátási hely megnevezése tagozat 

megjelölése 
maximális gyermek-
, tanulólétszám 

1.  
Kaposvári Tar csatár Központi Óvoda 

 
- 100  

2 
Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 

Szántó Utcai Tagóvoda 
- 100 

3 
Kaposvári Tar Csatár Központi Óvoda 

Szentjakabi Tagóvoda                    
- 125 
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18. Az új formanyomtatvány 6.4. pontja (régi alapító okirat 18. és 19. pont) az alábbiak 
szerint módosul: 

 
„6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga vagy 
a vagyon használati 
joga 

 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

7400 Kaposvár, 

Pécsi u.1. 

      3595    
 

 

Kaposvár Megyei Jogú 
Város 
Önkormányzatának 
tulajdonában lévő 
ingatlan. A vagyonnal 
való gazdálkodás 
vonatkozásában az 
önkormányzati 
vagyongazdálkodásról 
szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak 
szerint kell eljárni. 

óvoda 

2 

7400 Kaposvár, 
Szántó u. 15/a 

 

    578 
 

óvoda 

3 
7400 Kaposvár, 
Pécsi u. 124. 

3126 
 

óvoda 

 

 

 

19.  Az alapító okirat további pontjai az új formanyomtatványnak megfelelően átvezetésre 

kerültek.  

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

Kelt: Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint 

 

 

 

                                                            PH.                  ______________________________________ 

                                                                                           Szita Károly polgármester                                                                         


