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A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A  Dunaújvárosi Óvoda azzal a kérelemmel fordult a
fenntartóhoz,  hogy  engedélyezze  székhelyének  megváltoztatását.  A székhely-változás,
valamint a 2018/2019-es csoportindítás maga után vonja az Alapító Okirat módosítását is. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 13644-2 /2018.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018. 05. 03. Ellenőrzés dátuma: 2018. 05. 03.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat
a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV  Közgyűlése  812/2017.  (XII.14.)  határozatában  döntött  arról,  hogy  a  Fejér  Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 2018. július 01. napjától a volt Szivárvány
Tagóvoda épületében (Bóna I. u. 7.) működik tovább. (1. számú melléklet) A Közgyűlés 354/2017.
(V.18.) határozata 4. pontjában a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által használt Lilla köz 1.
sz. alatti ingatlant a Dunaújvárosi Óvoda használatában adja annak adminisztrációs egységeinek
elhelyezése céljából. A határozatban megjelölt időpontot az 562/2017. (IX.05.), majd a 812/2017.
(XII.14.)  számú határozatok  módosították,  a  birtokbavétel  időpontja:  2018.  július  1.  (2.  számú
melléklet) 
A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény (a továbbiakban Nktv.)  4.  §  27.  pontja
szerint  „a  székhely  az  alapító  okiratban,  szakmai  alapdokumentumban  meghatározott,  a
köznevelési  intézmény  alapfeladatának  ellátását  szolgáló  feladatellátási  hely,  ahol  képviseleti
jogának gyakorlására jogosult vezetőjének munkahelye található.”
Az óvoda székhelyének megváltoztatására azért kerülne sor, mert a jelenlegi székhelyről (Pajtás u.
2.)  az eddig ott működtetett adminisztrációs egységek elköltöznek a Lilla köz 1. szám alá.
Fentiek  alapján  a  Fejér  megyei  Pedagógiai  Szakszolgálat  kiköltözését  követően  a  2400.
Dunaújváros,  Lilla  köz  1.  feladatellátási  hely  működne  székhelyként.  Az  itt  meglévő  –  a
Szakszolgálat  által  használt  –  helyiségek/irodák  elegendőek  és  megfelelőek  a  székhelyen
ellátandó adminisztratív, operatív feladatok ellátására.
A Dunaújváros,  Pajtás  u.  2.  szám  alatt  felszabaduló  helyiségekben  egyéni-  és  kiscsoportos
fejlesztő szobák lesznek. 
Az óvodavezető megküldte fentiekre vonatkozó kérelmét. (3. számú melléklet)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nktv.)  83.§ (3) bekezdés
szerint az átszervezéssel kapcsolatos döntés előtt
(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. (4. számú melléklet)

A Dunaújvárosi Óvoda vezetője benyújtotta a 2018/19-es nevelési évre vonatkozó csoportindítási
javaslatát, amelyet egy másik előterjesztés tartalmaz. 



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.

Fentiek alapján a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratában az alábbi rendelkezések módosulnak:
 A jelenleg hatályos alapító okirat 1.2.1. pontjában a székhely címét módosítottuk.
 A  jelenleg  hatályos  alapító  okirat  6.3.  pontjában  a  maximális  gyermeklétszám  az

intézményvezető által meghatározottak szerint módosult.

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 alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 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 2018. május 8-i ülésén tárgyalta
és 7:0:0 anyában támogatta.
Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  2018.  május  8-i  ülésen  tárgyalta  és  5:0:0  arányban
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2018. (V. 17.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

1.  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: 13644-4/2018.

Módosító okirat

A Dunaújvárosi Óvoda a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2017.
augusztus  15.  napján  kiadott,  17119-16/2017.  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
….../2018. (V. 17.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2.1. pontjában a „2400 Dunaújváros, Pajtás utca 2.” szövegrész helyébe a
„2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.” szövegrész kerül.

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1.  A  költségvetési  szerv  közfeladata:  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai ellátás, a nemzeti köznevelésről
szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  –  továbbiakban:  Köznev.  tv.  –  4.  §  1.1.  pontja,  valamint  8.  §  (1)
bekezdésében foglalt óvodai neveléssel, a Köznev. tv. 4. § 1.21. pontja alapján a többi gyermekkel együtt
nevelhető  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai  nevelésével  összefüggő  feladatok  ellátása.  A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt.
– 21. § szerinti gyermekétkeztetési, 21/A. § - 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetési; ingyenes
és  kedvezményes  intézményi  gyermekétkeztetési,  szünidei  gyermekétkeztetési  feladatok  ellátása,
valamint az intézmény dolgozói részére munkahelyi étkeztetés biztosítása.”

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 tagozat 
megjelölése

maximális gyermek-, 
tanulólétszám

1 Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza 
Tagóvodája

- 168

2 Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma 
Tagóvodája

- 95

3 Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája - 100

4 Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág 
Tagóvodája

- 96

5 Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti 
Tagóvodája

- 125



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

„

Jelen módosító okiratot 2018. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Dunaújváros, 2018. május 17.

P.H.

Cserna Gábor
polgármester

2. 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.  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:   2018. május 25.

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

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
      a Dunaújvárosi Óvoda vezetője

Határidő: 2018. szeptember 28.



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 Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2018. május 31.

Dunaújváros, 2018. május 17. 

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

sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke


