
 
 

IV./1. melléklet 
 
A Szent László Óvoda alapító okiratának módosítása: 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent László Óvoda (székhelye: 5600 
Békéscsaba, Lenkey János u. 12. sz.) 9/2013. (I. 25.) közgy. határozattal 2013. január 25. 
napján elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. 
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti 
tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 35/2013. (II. 22.) közgy. 
határozatában döntött a Gerlai Általános Mővelıdési Központ (székhely: 5600 Békéscsaba, 
Jázmin u. 3/1.) és a Szent László Óvoda szervezeti átalakításáról 2013. augusztus 1. napjától 
oly módon, hogy a Gerlai Általános Mővelıdési Központ beolvad a Szent László Óvodába. 
Az átalakítást követıen az átvevı költségvetési szerv neve: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai 
Általános Mővelıdési Központ. 
 

1. Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény neve Szent László Óvoda elnevezésrıl 
Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ elnevezésre módosul 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 35/2013. (II. 22.) közgy. 
határozata alapján. 
 
Az alapító okirat 1. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: „Rövid neve: Hajnal-
Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK”. 
 

2. Az alapító okirat 2. pontja a Békéscsaba, Lenkey János u. 12. címet követıen 
kiegészül az „(óvoda)” megjelöléssel. 
Az alapító okirat 2. pontja a Békéscsaba, Hajnal utca 12. címet követıen kiegészül az 
„(óvoda)” megjelöléssel. 
Az alapító okirat 2. pontja kiegészül az alábbi szövegrészekkel (telephelyekkel): 

„Békéscsaba, Jázmin u. 3/1. (óvoda) 
  Békéscsaba, Csabai út 1. (faluház és könyvtár)”. 
 

3. Az alapító okirat 4. pontjában a „felügyeleti szerv” szövegrész helyébe „mőködtetı” 
szöveg lép. 

 
4. Az alapító okirat 5. pontja kiegészül az alábbi szöveggel: 

„A Gerlai Általános Mővelıdési Központ (5600 Békéscsaba, Jázmin utca 3/1.) 
általános jogutódja.” 
 

5. Az alapító okirat 7. pontjában az „Önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdasági és 
pénzügyi feladatait a Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, Wlassics 
sétány 4/1.) látja el.” szöveg „Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, 
pénzügyi-gazdasági feladatait a Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda (5600 
Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.) látja el.” szövegre módosul. 
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6. Az alapító okirat 8. pontjában a „219/2009. (XII. 9.) KIOS bizottsági határozat” 
szövegrész helyébe a „23/2013. (III. 26.) KIOSB határozat” szöveg lép. 
 

7. Az alapító okirat 9. pontjában az „Óvoda tagozata: nincs” szövegrész helyébe az 
alábbi szöveg lép:  

„Többcélú intézmény 
általános mővelıdési központ (ÁMK) 
  Intézményegységei: 

1. Óvoda (tagozata: nincs) 
2. Könyvtár és közösségi színtér 

könyvtári, közmővelıdési, sportfeladatok ellátása” 
 

8. Az alapító okirat 10. pontjában az „óvoda: 180 fı” szövegrész helyébe az alábbi 
szöveg lép: „240 fı (ebbıl a Hajnal utca 12. szám alatti feladatellátási helyen: 90 fı, a 
Lenkey utca 12. szám alatti feladatellátási helyen: 90 fı, a Jázmin utca 3/1. szám alatti 
feladatellátási helyen: 60 fı)”. 
 

9. Az alapító okirat 11. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: „valamint a muzeális 
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi 
CXL. törvény szerinti közmővelıdési tevékenység és könyvtári ellátás.” 
 

10. Az alapító okirat 12. pontjában az alaptevékenység TEÁOR száma az alábbi 
szöveggel egészül ki: „94.99 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi 
tevékenység”. 
 

11. Az alapító okirat 12. pontja a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. tv.-t 
követıen az alábbi szövegrésszel egészül ki: „a muzeális intézményekrıl, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. tv.”. 
 
Az alapító okirat 12. pontja az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 
„910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése”. 

 
12. Az alapító okirat 15. pontja kiegészül az alábbi ingatlanok felsorolásával: 

„a békéscsabai 18123. hrsz.-ú, 8373 m2 Békéscsaba, VIII. ker. Csabai út. l. szám 
alatti ingatlan osztott használata, 
a békéscsabai 18003/1. hrsz.-ú, 5976 m2 Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. szám alatti 
ingatlan.”. 
 

 
13. Az alapító okirat záradékában foglaltak helyére az alábbi szöveg lép: 
 

„Jelen alapító okirat - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 
35/2013. (II. 22.) közgy. határozatára figyelemmel - 2013. augusztus 1. napján lép 
hatályba, ezzel egyidejőleg a Szent László Óvoda 2013. január 25. napján kelt - 
9/2013. (I. 25.) közgy. határozattal jóváhagyott - egységes szerkezető alapító okirata 
hatályát veszti.”. 
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14. Az alapító okirat záró szövegében a „Jelen alapító okiratot Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyőlése a 9/2013. (I. 25.) közgy. határozatával elfogadta.” 
szöveg helyébe a „Jelen alapító okiratot Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyőlése a …/2013. (V. 31.) közgy. határozatával elfogadta.” 
szöveg lép. 

 
15. Ezen alapítóokirat-módosítás - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyőlése 35/2013. (II. 22.) közgy. határozatára figyelemmel -2013. augusztus 1. 
napján lép hatályba. 

 
 
Ezen alapítóokirat-módosítást Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a 
…/2013. (V. 31.) közgy. határozatával elfogadta. 

 
Békéscsaba, 2013. május 31. 

 
 
Vantara Gyula     Dr. Szvercsák Szilvia 
 polgármester        jegyzı
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IV./1. melléklet 

 
A  Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirata: 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosításokkal egységes szerkezetben 

 

Az elsı Alapító Okirat kelte: 1992. XII. 18.                     
 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, 
valamint a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 
alapító okiratot adja ki: 
 

 
1. Intézmény neve: 
 

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Mővelıdési Központ 
 

 Rövid neve: Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK 
 

2. Székhelye (pontos címe): 
 

Békéscsaba, Lenkey János utca 12. (óvoda) 
 

Telephelye: 
 

Békéscsaba, Hajnal utca 12. (óvoda) 
Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. (óvoda) 
Békéscsaba, Csabai út 1. (faluház és könyvtár) 

 
3. Törzsszáma: 634025 

Szakágazati besorolás száma: 851020 
 

 
4. Alapító szerv neve: 
 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelıdje 
Békéscsaba, Szent István tér 7. 

 
A fenntartó, irányító szerv és mőködtetı neve, székhelye: 
 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Békéscsaba, Szent István tér 7. 
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5. Jogállása: 
 

Önálló jogi személy. A Szent László Utcai Általános Iskola (5600 
Békéscsaba, Szent László u. 17.), a Hajnal Utcai Óvoda (5600 Békéscsaba, 
Hajnal u. 12.) és az Áchim L. András – Lenkey Úti Óvoda (5600 
Békéscsaba, Lenkey János u. 12.) általános jogutódja. A Gerlai Általános 
Mővelıdési Központ (Békéscsaba, Jázmin u. 3/1.) általános jogutódja. 

 
6. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  

 
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvrıl 
szóló 1959. évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a munka 
törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. tv. szerint és a prémiumévek 
programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi 
CXXII. tv. hatálya alá tartozó prémiumévek programban részt vevık 
foglalkoztatására irányuló jogviszony, valamint a pályakezdı fiatalok, az 
ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve 
családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának 
elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló 2004. évi 
CXXIII. tv. hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. 

 
7.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
 

Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági 
feladatait a Százszorszép Mővészeti Bázisóvoda (5600 Békéscsaba, 
Wlassics sétány 4/1.) látja el. 

 
8. Illetékességi és mőködési köre:  
 

A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. tv. 96. § (4) bekezdése, 
valamint a 23/2013. (III. 26.) KIOSB határozat szerinti mőködési 
(felvételi) körzet. 

 
9. Típusa:   

Többcélú intézmény 
általános mővelıdési központ (ÁMK) 
Intézményegységei: 

1. Óvoda (tagozata: nincs) 
2. Könyvtár és közösségi színtér 

könyvtári, közmővelıdési, sportfeladatok 
ellátása 

 
 

Tagintézménye: nincs 
 
10. Felvehetı maximális tanuló- és gyermeklétszám: 240 fı (ebbıl a Hajnal utca 12. szám 

alatti feladatellátási helyen: 90 fı, a Lenkey utca 12. szám alatti feladatellátási helyen: 90 
fı, a Jázmin utca 3/1. szám alatti feladatellátási helyen: 60 fı). 
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11. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

   
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. tv. szerinti óvodai nevelés, 
valamint a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közmővelıdési 
tevékenység és könyvtári ellátás. 
 

12.  Alaptevékenység TEÁOR száma:  
    85.10 Iskola-elıkészítı oktatás, 
    94.99 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
 
Alaptevékenysége: 
 

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. 
évi CXC. tv., a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. tv., a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., a sportról szóló 2004. évi I. tv., valamint a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. alapján: 
 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 

• cigány gyermekek kulturális nevelése magyar nyelven  
• speciális fejlesztı pedagógiai tevékenység a halmozottan hátrányos 

helyzető gyermekek felzárkóztatása érdekében 
• oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység: óvodai fejlesztı program 

851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása (sajátos 
nevelési igényő gyermek az a különleges bánásmódot igénylı gyermek, aki a 
szakértıi bizottság szakértıi véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi 
(hallássérült), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlıdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral küzd) 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) 
562917 Munkahelyi étkeztetés  
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 

 
 

 
13. Vállalkozási tevékenysége: nincs 
 
14. Intézmény vezetıjének megbízására vonatkozó szabályok: 
 
   A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján. 

Az intézmény vezetıjét a közgyőlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott 
idıtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
15. Feladat ellátására szolgáló vagyon: 
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Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonból: 

az 5970. hrsz.-ú, 1598 m2 Békéscsaba, Hajnal utca 12. sz. alatti és 
a 4915. hrsz.-ú, 1533 m2  Békéscsaba, Lenkey u. 12. sz. alatti ingatlan. 
a békéscsabai 18123. hrsz.-ú, 8373 m2 Békéscsaba, VIII. ker. Csabai út. l. 
szám alatti ingatlan osztott használata, 
a békéscsabai 18003/1. hrsz.-ú, 5976 m2 Békéscsaba, Jázmin utca 3/1. szám 
alatti ingatlan. 

 
 
Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 19/2012. (V. 2.) 
önkormányzati rendelet szabályozza. 
 
 
ZÁRADÉK: 

 
Jelen alapító okirat - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 35/2013. (II. 
22.) közgy. határozatára figyelemmel - 2013. augusztus 1. napján lép hatályba, ezzel 
egyidejőleg a Szent László Óvoda 2013. január 25. napján kelt - 9/2013. (I. 25.) közgy. 
határozattal jóváhagyott - egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti. 
 
Jelen alapító okiratot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése a …/2013. 
(V. 31.) közgy. határozatával elfogadta. 
 
Békéscsaba, 2013. május. 31. 
 
 
 Vantara Gyula  Dr. Szvercsák Szilvia  
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 


