
Szám: 265-16/2013. 
                                              ALAPÍTÓ OKIRAT  

( egységes szerkezetben ) 
 

Zalahaláp – Sáska Önkormányzatok Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV törvény , az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.)kormányrendelet , a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX törvény 
37.§-ában foglaltak alapján a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda – 
Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak szerint adják ki : 
 
1.) Költségvetési szerv neve: „KACAGÓ” Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda – 

Bölcsőde ( 2012. szeptember 1. napjától : „ Kacagó Napközi Otthonos Óvoda” ) 
2.) Rövid neve: Kacagó Óvoda 
3.) Költségvetési szerv székhelye:  8308 Zalahaláp, Ady E. utca 1. . /Zalahaláp, 97. hrsz./ 
4.) Költségvetési szerv jogállása, képviselete:  Önálló jogi személy, képviseli az intézmény 

vezetője 
5.) Magyar Államkincstárnál nyilvántartott törzsszáma: 771225 
     OM azonosító: 036943 
     Adószáma: 15771229-1-19 
      
6.)Költségvetési szerv alapító szerve:  

Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselőtestülete Zalahaláp Petőfi tér 4. 
Sáska Települési Önkormányzat Képviselőtestülete  Sáska, Rákóczi u. 4.  
 

  Közvetlen jogelődje: Napközi Otthonos Óvoda  8308. Zalahaláp, Ady E. utca 1. 
 
7.) Alapítás ideje,: A jogelőd alapítása:  1968. szeptember 01.  
     létrehozásáról rendelkező határozat száma Zalahaláp Községi Közös Tanács 1968.    
     március 22-én hozott 8/1968. (III. 22.) számú határozata  
     Jelenlegi: 2010. szeptember 08. 138/2010. /IX.08./ Zalahaláp Települési Önkormányzat      
     Képviselőtestülete és 95/2010. /IX.08./ Sáska Települési Önkormányzat Képviselőtestülete  
     2010. szeptember 08-án tartott együttes ülésén.  
 
7.1.)¹ Közoktatási törvény szerinti besorolása: 
              1./    óvoda 
   csoportok  száma:                          3 

  maximális gyermeklétszám:   
           óvoda:     75 fő 
 bölcsőde:     5fő                                      
( a bölcsődei feladatellátás 2012 augusztus 31. 
napjával megszüntetésre kerül.) 

8.) 2Költségvetési szerv fenntartó szerve:  
Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatai Óvodafenntartó  Társulása 
Székhelye: 8309 Zalahaláp, Petőfi tér 4.  
¹ Módosítást jóváhagyta Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 105/2011.(V.20.)Z.T.Ö .számú, Sáska Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete 81/2011.(V.20.)S.T.Ö .számú határozatával, hatályos 2011. június 1-től. 
 

                                                 
2 Módosította Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2013.(V.23.) Z.T.Ö. számú  és Sáska Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a ……/2013. (V.23.) S.T.Ö. számú képviselő-testületi határozatával. Hatályba lépés napja: 2013. július  1. 
 
 



 

 

2 
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9.) 3Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, címe:  

Zalahaláp, Sáska  Községek Önkormányzatai Óvodafenntartó Társulás Társulási  
            Tanácsa  

Székhelye: 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.   
 
10.) Költségvetési szerv által ellátandó közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. számú törvényben  foglaltak szerint az iskolába 
járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, illetve 5. életévtől óvodai nevelés keretében  
iskolai életmódra felkészítő foglalkozások tartása, óvodai napközi otthonos tevékenység,  
valamint a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény  42. § -a alapján  a bölcsőde 
a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és 
nevelése. / A bölcsődei feladatellátás 2012. augusztus 31. napjával megszüntetésre kerül / 
 
10.1.)  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) és (4) 
bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. számú törvény 2. §-ban 
foglaltak szerint az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, illetve 5. életévtől óvodai 
nevelés keretében iskolai életmódra felkészítő foglalkozások tartása, óvodai napközi otthonos 
tevékenység, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, oktatása, valamint a 
gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény  42. § -a alapján  a bölcsőde a 
családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és 
nevelése. 4 
 
10.2) Szakfeladat rend szerinti tevékenysége:5   
Szakágazat megnevezése , száma  :   
 
851 020 óvodai nevelés 
 
Szakfeladatok megnevezése , száma: 
851011       óvodai nevelés , ellátás 
562912       óvodai intézményi étkeztetés 
562917       munkahelyi étkeztetés 
562919       egyéb étkeztetés  
562920       egyéb vendéglátás 
811000       építményüzemeltetés 
812000       takarítás 
851000       óvodai nevelési intézményeinek , 
                    komplex programjainak támogatása 
851012        sajátos nevelési igényű gyermekek 
                    óvodai nevelése , ellátása   
841907-1 Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveivel 
10.3) A költségvetési szerv által ellátható vállalkozói tevékenység: 
 A költségvetési szerv  vállalkozói tevékenységet nem végez. 

                                                 
3 Módosította Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2013.(V.23.) Z.T.Ö. számú  és Sáska Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a ……/2013. (V.23.) S.T.Ö. számú képviselő-testületi határozatával. Hatályba lépés napja: 2013. július  1. 
 
4 Az Alapító Okirat 10.1. pontjának „…….valamint a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI törvény 42. § - a alapján a bölcsőde a 
családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása , szakszerű gondozása és nevelése.” szövegrész 2012. augusztus 31. 
napjával hatályát veszti. 
 
5 Módosította Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 74/2013. (IV.18.) és Sáska Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 46/2013. (IV.18.) képviselő-testületi határozatával. Hatályba lépés napja: 2013. január 1. 
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11.) A  Költségvetési szerv működési területe: 
Zalahaláp és Sáska községek közigazgatási területe.  
 
12.) Gazdálkodási jogköre alapján :6              
Önálló jogi  személy , önállóan működő költségvetési szerv. 
Elemi költségvetés alapján , a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodik. 
Az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok 
és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben , egyéb előirányzatokkal a 
munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően rendelkezik. 
Az intézmény vezetője az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerin 
kötelezettségvállalási , teljesítésigazolási , utalványozási joggal és felelősséggel bír.  
Az intézmény pénzügyi –gazdasági feladatait a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati 
Hivatal ( 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145. ) mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el. A munkamegosztás és felelősség rendjét külön megállapodás 
rögzíti. 
Az Intézmény  felépítését, működési rendjét az SZMSZ tartalmazza. 
Az Intézmény önálló bankszámlával rendelkezik. 
Bankszámla száma: 11748052 - 15771229 
 
13.) Gazdálkodásának belső ellenőrzése: A fenntartók döntése alapján a Tapolca és 
Környéke Kistérség Többcélú Társulása (  8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.)  látja el. 
Az intézmény költségvetési ellenőrzésére Zalahaláp Képviselőtestülete Pénzügyi Bizottsága is 
jogosult.  
 
14.)Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:                                     
Az intézmény vezetője az óvodavezető, akit a fenntartó önkormányzatok Képviselő- testületei 
bíznak meg határozott időre, nyilvános pályázati eljárás alapján. Az egyéb munkáltatói 
jogokat a gesztor település (Zalahaláp) polgármestere gyakorolja a társult települések 
polgármesterei előzetes egyetértésével. 
 
15.) Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Foglalkoztatottainak jogviszonya lehet közalkalmazotti, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992 évi XXXII. törvény az irányadó, valamint munkavállaló, melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 évi XXII. Törvény ( 2012. július 1. napjától a 
2012. évi I. törvény) az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl megbízási jogviszony) rendelkezései az 
irányadók.  
A foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja.  
 
16.) Költségvetési szerv jogköre a vagyongazdálkodásban: 
A költségvetési szervet a feladatellátásra szolgáló ingatlanvagyon tekintetében – Zalahaláp, 
Ady u.1. – zalahalápi 97 hrsz./ ingyenes használati jog illeti meg.  
Az intézmény költségvetését a Fenntartók évente hagyják jóvá, azt a gesztor önkormányzat 
költségvetési rendelete tartalmazza.  
A költségvetési szerv feladatellátását biztosító ingatlanvagyon, valamint ingóság-vagyon 
Zalahaláp község önkormányzat tulajdonában áll. A vagyon hasznosítása a tulajdonos 
önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló rendeletében foglaltak szerint történik.  

                                                 
6 Módosította Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 74/2013. (IV.18.) és Sáska Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 46/2013. (IV.18.) képviselő-testületi határozatával. Hatályba lépés napja: 2013. január 1. 
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A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján 
elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza.  
 
Fenti alapító okirat módosítását  2011.május 20-án tartott együttes ülésén Zalahaláp 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 105/2011./V.20./Z.T.Ö. számú határozatával és 
Sáska Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete 81/2011./V.20./S.T.Ö. számú 
határozatával  jóváhagyta, ezzel egyidejűleg  Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselő-
testülete 138/2010./IX.8./Z.T.Ö. számú Sáska  Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete 
95/2010./IX.8./S.T.Ö. számú határozatok  visszavonásra kerülnek.  
 
 
Az Alapító Okirat módosítását a fenntartó önkormányzatok a 2012. április 24. napján 
megtartott együttes ülésükön Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
54/2012 (IV.24.) Z.T.Ö. számú határozatával, Sáska Települési Önkormányzat Képviselő-
testülete 35/2012. (IV.24.) S.T.Ö. számú határozatával jóváhagyták, és egységes szerkezetben 
elfogadták, és felhatalmazták a Polgármestereket annak aláírására. 
A jelen Alapító Okirat  2012. május 1. napján lép hatályba , egyidejűleg a többször módosított 
alapító okirat hatályát veszti. 
 
 
 
Zalahaláp, 2012. május 22. 
 
     
    Bedő Lajos Sándor sk.                                         Kovács Nándor  sk.    
           Zalahaláp polgármestere                                         Sáska  polgármestere   
     
 
         Dr. Gelencsér Ottó    
                körjegyző sk. 
 
Záradék: 
 
Az Alapító Okirat módosítását a fenntartó önkormányzatok a 2013. április 18. napján 
megtartott együttes ülésükön megtárgyalták és Zalahaláp Települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete 74/2013. (IV.18.) Z.T.Ö. számú határozatával, Sáska Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2013. (IV.18.) S.T.Ö. számú határozatával 
jóváhagyták,  egységes szerkezetben elfogadták, és felhatalmazták a Polgármestereket annak 
aláírására. 
A jelen Alapító Okirat módosítás  2013. április 19. napján lép hatályba , rendelkezéseit 2013. 
január 1. napjától kell alkalmazni.  
 
Zalahaláp , 2013. április 19. 
 
 
Bedő Lajos Sándor                                                              Kovács Nándor 
  Polgármester sk.                                                                Polgármester sk. 
 
 
Dr. Gelencsér Ottó                                                                Takács Lászlóné 
        Jegyző sk.                                                                               Jegyző sk. 



 

 

5 

5 

 
 
Záradék:  
 
Az Alapító Okirat módosítását az alapító Önkormányzatok a 2013. május 23. napján 
megtartott együttes ülésükön megtárgyalták és Zalahaláp Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete…./2013.(V.23.) Z.T.Ö. számú, Sáska Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a …/2013.(V.23.) S.T.Ö. számú határozataikkal jóváhagyták, 
egységes szerkezetben elfogadták, és felhatalmazták a Polgármestereket annak 
aláírására. 
A jelen Alapító Okirat  módosítás 2013. július 1. napján lép hatályba. 
 
Zalahaláp , 2013. május 24. 
 
 
 
Bedő Lajos Sándor                                                                 Kovács Nándor 
  Polgármester                                                                          Polgármester 
 
 
 
Dr. Gelencsér Ottó                                                                  Takács Lászlóné 
          Jegyző                                                                                  Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


