99/2019. (V.30.) önkormányzati határozat
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Módosító Okirata elfogadása
tárgyában
Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Heves Városi Óvodák és Bölcsőde
Köznevelési Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló Módosító Okiratot az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal és formában elfogadja, egyben felhatalmazza Heves Város
Polgármesterét Sveiczer Sándort, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Magyar
Államkincstárnál a módosítások törzskönyvi nyilvántartáson átvezetését az elfogadott okirat
megküldésével 8 napon belül kezdeményezze.
Felelős: Sveiczer Sándor polgármester, illetve rajta keresztül
Dr. Kovács Krisztina aljegyző
Határidő: értelem szerint

Okirat száma: PH/………….-1/2019.

Módosító okirat
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény a Heves Város
Önkormányzata által 2014. június 30. napján kiadott, 82/2014. (VI. 25.) számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
…/2019. (V. ...) Képviselő-testületi határozatra figyelemmel –a következők szerint
módosítom:
1. ....................................................................................................................................A
költségvetési szerv alaptevékenysége:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint az óvoda a
gyermek hároméves korától a tankötelezettség teljesítéséig nevelő intézmény. Az óvodai
nevelés a gyermekneveléshez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló
foglalkozások keretében folyik.
Az óvodai nevelés, mely a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába
foglaló foglalkozások keretében folyik a gyermek három éves korától a tankötelezettség
kezdetéig.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása.
Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességeivel,
illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek fejlesztése (részképesség-zavar, kóros hyperkinetikus vagy kóros
aktivitászavar, figyelemzavar) illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek
integrált nevelése. Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése. Beszédfogyatékos
gyermekek terápiája. Enyhe fokban testi és érzékszervi fogyatékos gyermekek fejlesztése.
Nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján ellátja a beilleszkedési, tanulási és magatartási
nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztő foglalkoztatását.
Szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján ellátja a testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelését.
Szakértői bizottság szekértői véleménye alapján ellátja a mozgásszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű
gyermek integrált nevelését.
Amennyiben a szüli nyilatkozatok indokolják, az intézmény biztosítja a nemzetiség
óvodai nevelésének irányelveiben foglaltak szerint a roma kulturális nevelést,
felzárkóztatást magyar nyelven.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM

rendelete 35. §-ban foglaltak szerint (1) A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az
alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára.
(2) A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus
testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe
vételével és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI.
törvény 42. §-ban foglaltak irányadók.
2. ....................................................................................................................................A
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

2

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

4

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5

091140

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

6

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

7

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

8

098061

Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai

9

098062

Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai

10

104031

11

104035

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

12

104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézményben

13

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Jelen módosító okiratot 2019. július 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Heves, 2019. május „….”.

P.H.

Sveiczer Sándor
polgármester

