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Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormáyzata fenntartásában működő két városi bölcsödé és a hét óvoda alapító 
okiratát a képviselő-testület 2015-ben és 2016-ban vizsgálta felül. Az óvodák közül a Gödöllői 
Kikelet Óvoda alapító okiratának módosítását a képviselő-testület a 168/2020. (IX.24.) 
önkományzati határozatával hagyta jóvá, és a Magyar Államkincstár 2020. október 6-án a 
kérelmezett módosításokat át is vezette a törzskönyvi nyilvántartásban.

Javaslom, hogy a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde és a Gödöllői Egyesített Palotákéit Bölcsőde 
valamint a többi hat óvoda esetében is hasonlóan történjen meg a fenntartó Gödöllő Város 
Önkormányzata székhelyének, továbbá néhány helyen pedig a kormányzati funkciószámok 
megnevezésének pontosítása. Az óvodák alapító okiratának 6.2 pontjában szerepló maximális 
gyermeklétszám felülvizsgálatát követően annak módosítása egy intézmény, a Gödöllői Mesék 
Háza Óvoda esetében vált szükségessé.

Kérem a Tisztlet Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

Gödöllő, 2020. október „•'l'i •„

HATÁROZATI JAVASLATI

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-lesíülete a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde módosító 
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát jóváhagyja.

Határidő: a Magyar Államkincstár értesítésére azonnal 
Felelős: dr. Kiss Árpád jegyző

HA1ÁROZAT1 JAVASLAT 11.

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő testület© a Gödöllői Egyesített Palotákért Bölcsőde 
módosító okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát 
jóváhagyja.

Határidő: a Magyar Államkincstár értesítésére azonnal 
Felelős: dr. Kiss Árpád jegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT III.

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testületé a Gödöllői Mosolygó Óvoda módosító 
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát jóváhagyja.

Határidő: a Magyar Államkincstár értesítésére azonnal
Felelős: dr. Kiss Árpád jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllői Fenyőliget Óvoda módosító 
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát jóváhagyja

Határidő: a Magyar Államkincstár értesítésére azonnal
Felelős: dr. Kiss Árpád jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT V.

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllői Kastély kert Óvoda módosító 
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát jóváhagyja.

Határidő: a Magyar Államkincstár értesítéseié azonnal
Felelős: dr. Kiss Árpád jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT VI.

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllői Mesék Háza Óvoda módosító 
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát jóváhagyja.

Határidő: a Magyar Államkincstár értesítésére azonnal
Felelős: dr. Kiss Árpád jegyző
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HATÁROZATI JAVASLAT VII.

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllői Palotakert Óvoda módosító 
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát jóváhagyja.

Határidő: a Magyar Államkincstár értesítésére azonnal
Felelős: dr. Kiss Árpád jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT Vili.

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gödöllői Zöld Óvoda módosító okiratát, 
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát jóváhagyja.

Határidő* a Magyar Államkincstár értesítésére azonnal
Felelős: dr. Kiss Árpád jegyző
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Okirat száma:101/81-8/2020.

Módosító okirat
A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. 
február 11. napján kiadott 105-4-11/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján -............. önkormányzati határozatra figyelemmel- a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2 12 székhelye* 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6

2. Az alapító okirat 3.1.2. pontja helyébe a következő iciidelkezés lép.

3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3. Az alapító okiiat 3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép;

3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

4. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat 1 és 3 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

1 3i
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézményben

5. Az alapító okirat 5.1. pontjában a „A Képviselő-testület nyilvános pályázati eljárás útján, a jogsza
bályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozott időtar
tamra." szövegrész helyébe a „A Képviselő-testület nyilvános pályázati eljárás útján, a jogszabály 
bán megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt, öt évre szóló határozott időtar 
tamra, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki." szöveg lép.



6. Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat 1 és 2 sora helyébe a következő rendelkezés lép:

5,2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

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

Kelt: Gödöllő, „időbélyegző szerint"

P.H.

Dn Gémesi György András 
polgármester



Okirat száma:101/81-9/2020.

Alapító okiratmódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-bekezdése alapján a Gödöllői 
Mesevilág Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

1.2. A költségvetési szerv
1 2 1 székhelye 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca b 7

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat
2.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése. Gödöllő Vái os Önkormányzat Képviselő-testülete
3 1 2 székhelye- 2100 Gödöllő, Szabadság lér 6

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése. Gödöllő Város Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság léi 6



4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: személyes gondoskodást nyújtó alapellátás, a gyermekek 
napközbeni ellátásának biztosítása.

4.2. A költs égve lesi szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 889110 Bölcsődei ellátás ________

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus 
testi- szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Az 
alapél Iá Lás kei etében napközbeni ellátás, étkezés biztosítása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szei bili megjelölése:

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
2 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

3 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
intézményben ’ _ _______ _______

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gödöllő Város közigazgatási terület

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

S.l.A  költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő-leslülel nyilvános pályázati eljáiás 
útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt, öt évre szóló 
határozott időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki. Egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja.

5,2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony 
közalkalmazotti jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
1992. évi XXXIII törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvény könyvéről
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Okirat száma:101/81-10/2020.

Módosító okirat
A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő
testülete által a 2016. szeptember 1. napján kiadott; a 105-4-21/2016. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § a alapján a ............ sz. 
ön kormányzati határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

2. Az alapító okirat 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3. Az alapító okirat 3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

4. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat 1 és 3 sora helyébe következő rendelkezés 
lép:

4.4. A költsógvotósi szorv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
koimányzali
íunkclószám

kormányzati funkció megnevezése

1 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

3 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
intézményben

5 A? alapító okirat 5 1 pontjában a „A Képviselő-testület nyilvános pályázati eljáiás útján, a 
jogszabályban megállapított képesítési követeimé nyéknek megfelelő vezetőt nevez ki hatá 
rozott időtartamra" szövegrész helyébe a „A Képviselő-testület nyilvános pályázati eljárás 
útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt, öl évié 
szóló határozott időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki." szöveg lép.



6. Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény

2 munka viszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

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

Kelt: Gödöllő „időbélyegző szerint"

P.ll

Dr. Gémesi György András 
polgármester
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Okirat száma:101/81-ll/2020.

Alapító okiratmódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gödöllői Egyesített 
Palotakert Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

1.2. A költségvetési szerv
1 2 1 székhelye- 2100 Gödöllő, Palota kert 17
1.2.1.1. telephelyed):___________ _________
telephely megnevezése telephely címe

1 Mézeskalács Ház 2100 Gödöllő, Preniontiei utca 0.

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat
2.1.2 székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1
megnevezése székhelye
Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde 2100 Gödöllő, Premontrei utca 8.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költs égvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.



3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: személyes gondoskodást nyújtó alapellátás, a-gyermekek 
napközbeni ellátásának biztosítása.

4.2, A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 889110 Bölcsődei ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A 3 éven aluli gyermekek goiidozása-uevelése, 
harmonikus testi szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok 
figyelő mb óvó toló vol. Az alapellátás keretében napközbeni ellátás, étkezés biztosítása

4,4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:*
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében

3 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
intézményben ' __________

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gödöllő Város közigazgatási lei ülel. Az 
intézmény szabad férőhely esetén az ország más településéről is fogadhat gyermekeket.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati 
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt, öt 
évié szóló határozón időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki. Egyéb munkáltatói 
jogokat a polgárnőiéi gyakuiolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI11. tör
vény

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény



Okirat száma:101/81-12/2020.

Módosító okirat
A Gödöllői Mosolygó Óvoda Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2015. 
november 19. napján kiadott, a 105-48-16/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 
§ [2] és (3) bekezdése alapján - a .............  sz. önkormányzati határozatra figyelemmel - a
következők szerint módosítom;

1. Az alapító okirat 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

2. Az alapító okirat 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3. Az alapító okirat 3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

4. Az alapító okirat 5.1. pontjában a „A Képviselő-testület nyilvános pályázati eljárás útján, a jogsza
bályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozott időtar
tamra." szövegrész helyébe a „A Képviselő-testület nyilvános pályázati eljárás útján, a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt, öl évre szóló határozott időtartamra, 
közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki." szöveg lép.

5. Az alapító okú dl 5.2. pontja helyébe a következő lendclkezés lép:

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
íögl a 1 koz la tás i j ogvi szó ny jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény

í munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény

6. Az alapító oknál 6.1.3. pontjában a " Szabadság lér 7." szövegrész helyébe „Szabadság tér 6." szöveg 
lép



7. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

feladatellátási hely megnevezése
alapfeladat 
megnevezése

munkarend 
megjelölése

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám

1 Gödöllői Mosolygó Óvoda óvodai nevelés 120

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

Kelt: Gödöllő, „időbélyegző szerint"

P.H.

Dr. Gémes! György András 
polgármester

2



Okirat száma:101/81-13/2020.

Alapító okiratmódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gödöllői Mosolygó Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Gödöllői Mosolygó Óvoda

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2100 Gödöllő, Kazinczy körút 32.

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költs égvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1. megnevezése: Gödöllő Város Ön kormányzat
2.1.2. székhelye; 2100 Gödöllő, Szabadság Léi 6.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gödöllő Város önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye; 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.



4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető, 
sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelése.

4.2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat 
száma

szakágazat megnevezése

1 851020 Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló ZÜll.évi CXC. 
törvény 8.§ [1] bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény.

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

kormányzati funkció megnevezése

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2 091120 Sajátos novolósi 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

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gödöllő Város közigazgatási terület

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő test ülői nyilvános pályával! 
eljár ás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt, 
öt évre szóló határozott időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki. Egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya-

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI11. 
Löi vény1 közalkalmazotti jogviszony

2 munkaviszony a munka törvény könyvéről szóló 2012. évi 1. törvény

2



6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi 

gyermekkel, együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodási feladatait ellátja Gödöllői 

Polgármesteri Hivatal 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

6,2, A feladatellátást helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

feladatellátási hely 
megnevezése

alapfeladat 
megnevezése

munkarend 
megjelölése

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám

1 Gödöllői Mosolygó Óvoda óvodai nevelés 120

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:_________

ingatlan címe
ingatlan 
helyrajzi 
száma

vagyon feletti 
ieiulelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga

az ingat lan 
funkciója, célja

1 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 32. 973/2 használati jog óvoda ______

3



Okirat száma: 101/81-14/2020.

Módosító okirat
A Gödöllői Fenyőliget Óvoda Gödöllő Város Önkormányzata képviselő-testülete által 2015. 
november 19. napján kiadott, 105-48-22/2015. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. óvi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján .........sz. önkormányzati
határozatra figyelemmel -a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

2. Az alapító okirat 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3. Az alapító okirat 3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

4. Az alapító okirat 5.1. pontjában a „A Képviselő-testület nyilvános pályázati eljárás útján, a jog
szabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozott 
időtartamra." szövegrész helyébe a „A Képviselő-testület nyilvános pályázati eljárás útján, a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt, öt évre szóló ha
tározott időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki." szöveg lép.

5. Az alapító okirat 5 2 pontjába foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. Az alapító okirat 6.1.3. pontjában a ” Szabadság tér /." szövegrész helyébe „Szabadság tér 6.” 
szöveg lép



7. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

feladatellátási hely megneve
zése

alapfeladat 
megnevezése

munkarend 
megjelölése

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám

1 Gödöllői Fenyőliget Óvoda óvodai nevelés 187

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

Kelt: Gödöllő, „időbélyegző szerint"

P.II.

Dr. Gémesi György András 
polgármester



Okirat száma:101/81-15/2020.

Alapító okiratmódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC, törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gödöllői Fenyőliget Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Gödöllői Fenyőliget Óvoda

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út i.

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1. megnevezésű. Gödöllő Város Önkormányzat
2.1.2. székhelye; 2100 Gödöllő, Szabadság Léi 6.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gödöllő Vái us Ónkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye:2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gödöllő Vái os Önkoiináiiyzal
3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.



4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

4.2, A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat 
száma

szakágazat megnevezése

1 851020 Óvodai nevelés

4.3, A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvény 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény.

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

4.5. A költségvetési szerv lile [ékessége, működési leiülete: Gödöllő Város közigazgatási terület

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő testület nyilvános 
pályázati eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 
vezetőt, öt évié szóló hatáiozolt időtailaima, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki. Egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI11. 
törvény

2 munka viszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

2



6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi 

gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodási feladatait ellátja, 

Gödöllői Polgármesteri Hivatal 2100 Gödöllő Szabadság tér 6.

6.2, A fcladatcllátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

fcladatcllátási hely 
megnevezése

alapfeladat 
megnevezése

munkarend 
megjelölése

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám

1 Gödöllői Fenyőliget Óvoda óvodai nevelés 187

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga

az ingatlan 
funkciója, 
célja

1 2100 Gödöllő Táncsics Mihály út 1. 642 használati jog óvoda

3



Okirat száma: 101/81-16/2020.

Módosító okirat
A Gödöllői Kastélykert Óvoda Gödöllő Város Önkormányzata képviselő-testületé által 
2015. november 19. napján kiadott, 105-48-26/2015. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján, - a .................... sz. önkormányzati
határozatra figyelemmel -a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2 1 2 székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

2. Az alapító okirat 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3. Az alapító okirat 3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

4. Az alapító okirat 5.1. pontjában a „A Képviselő-testület nyilvános pályázati eljárás útján, a jog
szabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozott 
időtartamra" szövegrész helyébe a „A Képviselő-tesLület nyilvános pályázati eljárás útján, a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt, öt évre szóló ha
tározott időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki" szöveg lép

5. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.2. A <öltségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII törvény

2
munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. 

törvény

6. Az alapító okirat 6.1.3. pontjában a" Szabadság tér 7." szövegrész helyébe „Szabadság tér 6." 
szöveg lép.



7. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

feladatellátási hely megneve
zése

alapfeladat 
megnevezése

munkarend 
megjelölése

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám

1 Gödöllői Kastélykert Óvoda óvodai nevelés 120

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

Kelt: Gödöllő, „időbélyegző szerint"

PH

Dr. Gémesi György András 
polgármester

1.

2



Okirat száma:101-81-17/2020.

Alapító okiratmódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011, évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gödöllői Kastélykert Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
111. megnevezése: Gödöllői Kastélykert Óvoda

1.2. A költségvetési szel v
1.2.1. székhelye: 2100 Gödöllő, Martinovics utca 16.

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2,1, A költségvetési .szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat
2.1.2. székhelye; 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.Í  .2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.



4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

4.2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat 
száma

szakágazat megnevezése

1 851020 Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvény 8.§ (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény.

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

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gödöllő Város közigazgatási terület

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje* A Képviselő-testület nyilvános pályázati 
élj ál ás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt, 
öt évre szóló határozott időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki. Egyéb 
munkáltatói jogokat a polgár mester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony__ ____
közalkalmazotti jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. torvény

2 munkaviszony a munka törvény könyvéről szóló 2012. évi. I. 
törvény



6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel 

együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodási feladatait ellátja Gödöllői 

Polgármesteri Hivatal 2100 Gödöllő Szabadság tér 6.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

feladatellátási hely 
megnevezése

alapfeladat 
megnevezése

munkarend 
megjelölése

maximális 
gyermek-, 
tanú ló létszám

1 Gödöllői Kastélykert Óvoda óvodai nevelés 120

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga

az ingatlan 
funkciója, 
célja

1 2100 Gödöllő, Martinovics utca 16. 5853/2 használati jog óvoda

3



Okirat száma: 101/81-18/2020.

Módosító okirat
A Gödöllői Mesék Háza Óvoda Gödöllő Város Önkormányzata képviselő-testülete által 2015. 
november 19. napján kiadott, 105-48-14/2015. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Ó/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján - a................. sz. önkormányzati
határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

2. Az alapító okirat 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3. Az alapító okirat 3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

4. Az alapító okirat 5.1. pontjában a „A Képviselő-testület nyilvános pályázati eljárás útján, a jog
szabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozott 
időtartamra." szövegrész helyébe a „A Képviselő-testű let nyilvános pályázati eljárás útján, a 
jogszabályban mugállapíUill képesítési köve leimé nyéknek megfelelő vezetőt, öt évre szóló ha 
Iái uzüllidőlai tárnia, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki." szöveg lép.

5. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti Jogviszony a közalkalmazottak jogállásál ól szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény

2
munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. 

törvény

6. Az alapító okirat 6.1.3. pontjában a " Szabadság tér 7." szövegrész helyébe „Szabadság tér 6." 
szöveg lép.



7. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

1

feladatellátási hely megneve
zése

Gödöllői Mesék Háza Óvoda

alapfeladat 
megnevezése

óvodai nevelés

munkarend 
megjelölése

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám
200

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

Kelt: Gödöllő, „időbélyegző szerint"

P.II.

Dr. Gémesi György András 
polgármester

1.



Okirat száma:101/81-19/2020. Alapító okiratmódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3] bekezdése alapján a Gödöllői Mesék Háza 
Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki;

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Gödöllői Mesék Háza Óvoda

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2100 Gödöllő, Szent János utca 6- 8.

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
? 1 l megnevezése- Gödöllő Város Önkormányzat
2.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1, megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3.2, A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gödöllő Város Ónkormányzat
3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.



4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 
a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

4.2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 851020 Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
torvény 8.§ [1] bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény.

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 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gödöllő Város közigazgatási terület

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati 
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt, 
öt évre szóló határozott időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki. Egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény

2 munkaviszony a munka tör vény könyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény

2



6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, nemzetiséghez 

tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelése

6 13 gazdálkodásával összefüggő jogosítványok- A gazdálkodási feladatait ellátja Gödöllői 
Polgármesteri Hivatal 2100 Gödöllő Szabadság tér 6.

6.2, A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

feladatellátási hely 
megnevezése

alapfeladat 
megnevezése

munkarend 
megjelölése

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám

1 Gödöllői Mesék Háza Óvoda óvodai nevelés 200

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga

az ingatlan 
funkciója, célja

1 2100 Gödöllő, Szent János utca 6-8 165 használati jog óvoda

2 2100 Gödöllő, Szent János utca 6-8 172 használati jog óvoda

3



Okirat száma: 101/81-20/2020.

Módosító okirat
A Gödöllői Palotakert Óvoda Gödöllő Város Önkormányzata képviselő-testülete által 2015. 
november 19. napján kiadott, 105-48-18/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tői vény 
21. § (2) és (3) bekezdése alapján - a...... . sz. önkormányzati határozatra figyelemmel
- a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkeződ lép-

2.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

Az alapító okirat 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3. Az alapító okirat 3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

4. Az alapító okirat 5,1. pontjában a „A Képviselő-testület nyilvános pályázati eljárás útján, a jog
szabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozott 
időtartamra." szövegrész helyébe a „A Képviselő-testület nyilvános pályázati eljutás útján, a jog
szabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt, ot évre szóló határo
zott időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki." szöveg lép.

5. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

.2, A <oltségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya.

1

2

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény

munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény

6. Az alapító okkal 6.1.3. pontjában a ” Szabadság tér 7” szövegrész helyébe „Szabadság tér 6." szö
veg lép.



7. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

feladatellátási hely megneve
zése

alapfeladat 
megnevezése

munkarend 
megjelölése

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám

1 Gödöllői Palotakert Óvoda óvodai nevelés 200

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

Kelt: Gödöllő, „időbélyegző szerint"

P.H.

Dr. Gémesi György András 
polgármester



Okirat száma: 101-81-21/2020.

Alapító okiratmódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gödöllői Palotakert Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Gödöllői Palotakert Óvoda

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2100 Gödöllő, Palotakert 17-18.

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A kői Is ég ve Lesi szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2 11 megnevezése- Gödöllő Város Önkormányzat
2.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1. L megnevezése; Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő Lestületo
3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3.2. A kö 11 s ég v e i és i sze rv te nn tartój ának
3.2.1. megnevezése: Gödöllő Vái os Öiikoi Hiányzót
3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.



4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1, A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

4.2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat 
száma

szakágazat megnevezése

1 851020 Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
8.§  (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény.

4,4, A kö 1 tségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megje 1 ö 1 ése:

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

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gödöllő Város közigazgatási terület

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati 
eljárás útján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt, öt 
évre szóló határozott időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki. Egyéb munkáltatói 
jogokat a polgái mester gyakoi ólja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya1

1

íoglalkoztatási jogviszony 

közalkalmazotti jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi 
XXXIII. törvény

2
munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

í 2



6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, nemzetiséghez 

tartozó óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodási feladatait ellátja Gödöllői 
Polgármesteri Hivatal 2100 Göciöllo Szabadság tér 6.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

feladatellátási hely megneve
zése

alapfeladat 
megnevezése

munkarend 
megjelölése

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám

1 Gödöllői Palotakert Óvoda óvodai nevelés 200

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon
ingatlan címe ingatlan 

helyi ajzi 
száma

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga

az ingatlan 
funkciója, 
célja

1 2100 Gödöllő Palotakert 17-18. 5884/18 használati jog óvoda

3



Okirat száma: 101/81-22/2020.

Módosító okirat
A Gödöllői Zöld Óvoda Gödöllő Város Önkormányzata képviselő-testületé által 2015. 
november 19. napján kiadott, 105-48-20/2020. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2') és (3) bekezdése alapján - a ......... .............. sz. önkormányzati
határozatra figyelemmel -a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

2. Az alapító okirat 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3. Az alapító okirat 3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.2.2. székhelye; 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

4. Az alapító okirat 5.1. pontjában a „A Képviselő-testület nyilvános pályázati eljárás útján, a jog
szabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki határozott 
időtartamra." szövegrész helyébe a „A Képviselő-testület nyilvános pályázati eljárás útján, a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt, öt évre szóló ha
tározott időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki." szöveg lép.

5. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

.2. A1<oltségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya.
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

2

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXX1IL törvény

munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
löivény

6. Az alapító okirat 6.1.3. pontjában a " Szabadság tér 7" szövegrész helyébe „Szabadság tér 6" 
szöveg lép.



7. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

feladatellátási hely 
megnevezése

alapfeladat 
megnevezése

munkarend 
megjelölése

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám

1 Gödöllői Zöld Óvoda óvodai nevelés 240

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

Kell. Gödöllő, „időbélyegző szel inl”

P.H.

Dr. Gémesi György András 
polgármester



Okirat száma: 101/81-23/2020.

Alapító okiratmódosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Gödöllői Zöld Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki:

1, A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
111 megnevezése- Gödöllői Zöld Óvoda

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2100 Gödöllő, Batthyány Lajos utca 34-36

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2 11 megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat
2.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő testületé
3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése. Gödöllő Vái os Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.



4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a 
többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

4.2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 851020 Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény
8.§  (l-) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
koimányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gödöllő Város közigazgatási terület

5. A köllségvelési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő-testület nyilvános pályázati 
eljárás ólján, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt, öt évre 
szóló határozott időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyba nevez ki. Egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény

2
munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény

2



6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, nemzetiséghez 

tartozó óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A gazdálkodási feladatait ellátja Gödöllői 
Polgármesteri Hivatal 2100. Gödöllő Szabadság tér 6.

6,2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyei m&k-, tanulólélszám;

feladatellátás! hely 
megnevezése

alapfeladat 
megnevezése

munkarend 
megjolölóse

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám

1 Gödöllői Zöld Óvoda óvodai nevelés 240

6.3. A feladatcllátástszolgáló higatlanvagyom
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga

az ingatlan 
funkciója, 
célja

1 2100 Gödöllő Batthyány Lajos u. 34-36 3839 használati jog óvoda

3


