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Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodájának névváltoztatására; a Dunaújvárosi Óvoda

Alapító Okiratának módosítására 

I.
Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Óvoda Aprók  Háza  Tagóvodájának,  valamint  Szivárvány  Tagóvodájának
alkalmazotti  közössége azzal a kérelemmel fordult az óvoda vezetőjéhez, hogy
megváltoztathassák óvodájuk nevét.  A Szivárvány  Tagóvoda  DMJV  Közgyűlésének  353/2017.
(V.18.) határozata alapján a 2017/2018-as nevelési évtől  az Aprók Háza Tagóvodában működik
tovább. Mivel a Szivárvány Tagóvoda „Zöld óvoda” címet visel, mindkét tagóvoda dolgozói és a
szülők is szeretnék, ha a Szivárvány óvoda neve fennmaradhatna.  Az óvodavezető megküldte a
Közgyűlés felé megfogalmazott névváltoztatási igényüket. (1. számú melléklet). 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nktv.)  83.§ (3) bekezdés
szerint:
(3) A fenntartó
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
b) átszervezésével,
c) feladatának megváltoztatásával,
d) nevének megállapításával,
e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak
véleményét.
(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni:
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az óvodaszék, az iskolaszék,
c) a szülői szervezet,
d) az iskolai diákönkormányzat,
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik 
egyetértési
joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi
önkormányzat,
f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara,
g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter,
h) a működtető önkormányzat
véleményét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 123 –  126. §-ai írják elő a
köznevelési intézmények névhasználatára vonatkozó szabályokat.

A  szülői  szervezet  és az  intézmény  alkalmazotti  közösségének  véleményét kikérve a
Dunaújvárosi     Óvoda Szivárványos Aprók Háza     Tagóvodája elnevezést javasolja az óvoda
vezetője, amely elnevezés megfelel a fenti jogszabályi hivatkozásoknak. 

A határozati javaslat 1. pontja a  Dunaújvárosi Óvoda Szivárványos Aprók Háza  Tagóvodája
elnevezés elfogadására tesz javaslatot.



II.
Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 353/2017. (V. 18.) határozatában megállapította a
Dunaújvárosi Óvodában a 2017/2018. nevelési évben indítandó csoportok számát, valamint 2017.
augusztus 31. napjától megszüntette a Szivárvány Tagóvoda Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti
működését, ezért az intézmény alapító okiratának módosítása vált szükségessé (az előterjesztés
2. számú melléklete).

A Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratát Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. május
19-i  ülésén  a  312/2016.  (V.  19.)  határozatával  fogadta  el.  A  hatályos  alapító  okiratot  az
előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) 84. §
(3)  bekezdése  szerint  a  fenntartó tanítási  évben,  továbbá  –  a  július-augusztus  hónapok
kivételével – nevelési évben

a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
b) óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntethet meg,
c) az óvoda feladatait nem változtathatja meg.

Ennek alapján az alapító okirat fentiek miatti módosítására csak július-augusztus hónapban
van lehetőség. 

A  Köznevelési törvény 84.  §  (7)  bekezdése  értelmében  a fenntartó legkésőbb  az  intézkedés
tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási
intézmény átszervezésével kapcsolatban, amely döntés a már hivatkozottak szerint a jogszabály
szerinti határidőn belül megszületett.

Fentiek alapján a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratában az alábbi rendelkezések módosulnak:
 A jelenleg hatályos alapító okirat 6.2. pontjából – a tagintézmények közül – a Szivárvány

Tagóvodát (13. pont) töröltük.
 A  jelenleg  hatályos  alapító  okirat  6.3.  pontjában  a  maximális  gyermeklétszám  az

intézményvezető  által  meghatározottak szerint  módosult,  valamint  töröltük  a Szivárvány
Tagóvodát.

 A jelenleg  hatályos  alapító  okirat  6.4.  pontjából  töröltük  a  Bóna  I.  u.  7.  szám  alatti,
feladatellátást szolgáló ingatlanvagyont (13. pont). 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése az alapító okiratot és
annak  módosítását  a  kincstár  által  rendszeresített,  formailag  kötött  formanyomtatvány
alkalmazásával kell kiadni. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C.
§ (1) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési szerv létesítő okiratát érintő módosítást az alapítói
jogokat  gyakorló  szerv  az  alapító  okirat  módosítását  tartalmazó  okirat,  valamint  az  egységes
szerkezetű alapító okirat csatolásával, a változás-bejelentési kérelem benyújtásával kérheti. 
A 167/C. § (5) bekezdése értelmében a kérelmet az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától
számított nyolc napon belül kell a Kincstárnak benyújtani.

A Dunaújvárosi Óvoda formanyomtatványnak megfelelő módosító okiratát a határozati javaslat
1. számú melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozati
javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. június 6-i ülésén tárgyalta
és 7 igen szavazattal támogatta azt.
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. június 7-i ülésen tárgyalta és 6 igen szavazattal



közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (VI. 15.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodájának névváltoztatásáról; a Dunaújvárosi
Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul,  hogy a Dunaújvárosi Óvoda Aprók
Háza Tagóvodája elnevezés helyébe a Dunaújvárosi Óvoda Szivárványos Aprók Háza Tagóvodája
elnevezés lépjen.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  227/2002.  (VII.  11.)  számú  határozatával
elfogadott Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja
el:

„Okirat száma: 17119-5/2017.

Módosító okirat
A Dunaújvárosi  Óvoda a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
által  2016.  június  8.  napján  kiadott,  12987-3/2016. 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 – Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  Közgyűlése  ….../2017.  (VI.  15.)  határozatára figyelemmel  –  a
következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 6.2. pont 1. pontja helyébe a „Dunaújvárosi Óvoda Szivárványos Aprók
Háza Tagóvodája” megnevezés kerül.
2. Az Alapító Okirat 6.2. pont 13. pontja elhagyásra kerül. 
3. Az Alapító Okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.3.  A  feladatellátási  helyenként  felvehető  maximális  gyermek-,  tanulólétszám  a
köznevelési intézmény

feladatellátási hely megnevezése maximális gyermek-, tanulólétszám

1 Dunaújvárosi Óvoda Szivárványos Aprók Háza 
Tagóvodája

144

2 Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája 95

3 Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája 75

4 Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág Tagóvodája 96

5 Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Tagóvodája 100

6 Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc Tagóvodája 175

7 Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvodája 40

8 Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Tagóvodája 71

9 Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Tagóvodája 125

10 Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Tagóvodája 175

11 Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi 
Tagóvodája

171



12 Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Tagóvodája 96”

4.  Az  Alapító  Okirat  6.4.  pont  13.  pontja  elhagyásra  kerül  a  további  szerkezeti  egységek
számozásának értelemszerű megváltozásával.

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.”

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító
okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja és egyúttal
nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. és 2. pontban
hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat,
valamint a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével
– a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a  polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:   2017. június 23.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda vezetőjét, hogy az
1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait.

Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
    a Dunaújvárosi Óvoda vezetője

Határidő: 2017. szeptember 1.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje
meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester      
   -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2017. június 29.

Dunaújváros, 2017. június 15. 

Izsák Máté s.k. Tóth Kálmán s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és

sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke


