


 

Melléklet Gyula Város Polgármesterének 

88/2020.(V. 26.) határozatához 
Okirat száma: X.25-2/2020. 

Módosító okirat 
 

A Gyula Város Egyesített Óvodája a Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
által 2016. augusztus 31. napján kiadott, X.459-4/2016. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a Gyula Város Önkormányzata 
Polgármesterének 88/2020. (V. 26.) határozatára figyelemmel –a következők szerint 
módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 4.3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4.3.2. a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai mozgásszervi, érzékszervi (hallási), enyhe 
értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő.  

 
Ellátási helye: 

- Bajcsy Zs. úti Óvoda, 5700 Gyula, Bajcsy Zs. utca 24. 
- Gyulavári Óvoda, 5711 Gyula, Széchenyi út 56. 
- Mágocsi Úti Óvoda, 5700 Mágocsi köz 1. 
- Székhelyintézmény, 5700 Gyula, Leiningen utca 4. 
- Galbácskerti Óvoda, 5700 Gyula, Temesvári út 47.” 

 
2. Az Alapító okirat 4.4. pontja kiegészül a 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése kormányzati funkcióval, így a 4.4. pont helyében az alábbi lép: 

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

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

3 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

4 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

5 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai” 
 

3. Az alapító okirat 6.2. pont 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4 Galbácskerti Óvoda 5700 Gyula, Temesvári út 47. 
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4. Az alapító okirat 6.3. pont 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

7 Gyulavári Óvoda  75 
 
5. Az alapító okirat 6.4. pont 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
4 5700 Gyula, Temesvári út 47. 

 
3501 a feladatai ellátásához 

önállóan használhatja, 
illetve azzal az 
önkormányzat mindenkor 
hatályos vagyonrendelete 
szerint rendelkezik. 

Óvodai 
nevelés 

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

 
Kelt: Gyula, időbélyegző szerint 

P.H. 
 

Dr. Görgényi Ernő 
polgármester 

 

 


