
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből:
 
IV-117/2774/2012. sz. határozat

Tárgy: Az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság Alapító Okiratának módosítása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  által  fenntartott  óvodák  átszervezésére”  című  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság 
Alapító Okiratát 2012. augusztus 31. napjával az alábbiak szerint (III/1. sz. melléklet) módosítja: 

    
Az Alapító Okiratból törlésre kerül:
A bevezető részből: "Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki." szöveg 
- Az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti 
besorolása szövegrészből:
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátása
841907 Technikai szakfeladat
890441 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
890442 Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás)
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szöveg,
- Gazdálkodási jogköre: a munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a hozzá 
tartozó, önállóan működő óvodákkal szövegrészből "Pitypang Óvoda (3529 Miskolc, 
Fövényszer u. 35.), Benedek Elek Óvoda (3519 Miskolc, Szolártsik tér 1.), Napraforgó 
Tagóvoda, Áfonyáskert Óvoda,  Szirmai Tagóvoda, Mész u. Tagóvoda” szöveg

Az Alapító Okirat kiegészül:

- a bevezető részben: „Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendeletre vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.” szöveggel,
- az intézmény szakágazati megnevezése, száma, (TEÁOR) és szakfeladat szerinti besorolása 
szövegrészben:
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása



680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
562100 Rendezvényi étkeztetés szöveggel,  

- Gazdálkodási jogköre: A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az 
előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét együttműködési megállapodás rögzíti a hozzá 
tartozó, önállóan működő óvodákkal szövegrészben: "Pitypang Tagóvoda, Benedek Elek 
Tagóvoda, Napraforgó Óvoda (3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18.)” szöveggel.

Az Alapító Okiratban módosul:

-„Gazdálkodási jogköre” cím „Az intézmény gazdálkodási besorolása” címre,
- Az intézményvezetőre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyt szabályozza címben a „1992. 
évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveg a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre,
- Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony címben „1992. évi 
XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről”  szöveg a „2012. évi I. tv. a Munka 
Törvénykönyvéről” szövegre.

Az Alapító Okirat nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályosak.

            Felelős:           Polgármester
            Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
             Határidő: 2012. augusztus 31.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
alapító  okiratok a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt 
intézkedjen a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül

3.)  A  Közgyűlés  kötelezi  az  intézmény  vezetőjét, hogy az Alapító Okiratban bekövetkezett 
változásokat a Közoktatási Információs Rendszer számára jelentse.

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán Főosztály 
Közreműködik: az érintett intézmény vezetője
Határidő: Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

K.m.f.

Dr. Csiszár Miklós sk.       Dr. Kriza Ákos sk. 
           jegyző            polgármester

A kiadmány hiteléül

kiadó


