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A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A  Dunaújvárosi Óvoda alapító  okirat-módosítási
kérelemmel fordult a fenntartóhoz.  A 2019/2020-as csoportindítás maga után vonja az
Alapító Okirat módosítását is, melyről a fenntartónak május 31-ig döntenie kell. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 15309-6/2019.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála 

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. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2019. 05. 02. Ellenőrzés dátuma: 2019. 05. 02.
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!

A Dunaújvárosi Óvoda vezetője benyújtotta a 2019/20-as nevelési évre vonatkozó csoportindítási
javaslatát, melyről DMJV Közgyűlése 229/2019. (IV.18.) határozatában döntött. (1. sz. melléklet) 

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.

Az Óvodavezető Asszony április 25-én kelt levelében kérte az óvoda alapító okirata 4.1. és 6.1.2.
pontjának módosítását. (2. számú melléklet) 
A kérelem alapján a sajátos nevelési gyermekek ellátására vonatkozóan hiányoznak a személyi
feltételek: az óvoda szakemberek hiányában nem tudja ellátni a látásfogyatékos, középsúlyosan
és súlyosan értelmi  fogyatékos,  valamint  a súlyos  autizus  spekrum zavarral  küzdő gyermekek
speciális fejlesztését. 

Az alapító okirat fent említett pontjai jogszabályi rendelkezéseket tartalmaznak, így a kérelemben
megfogalmazottak az alapító okirat 4.3. pontjába illeszthetők be. 

Fentiek alapján a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratában az alábbi rendelkezések módosulnak:
 A jelenleg  hatályos  alapító  okirat  4.3.  pontjában  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek

ellátásáról szóló kitételeket 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 tizenöt 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 a bizottságok a közgyűlési  postázást követően tárgyalták, ezért  a bizottságok
véleményeit az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2019. (V. 09.) 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 – intézményátszervezés okán – az
alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 15309-3/2019.

Módosító okirat

A Dunaújvárosi Óvoda a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2018.
május 17.  napján kiadott,  13644-5/2018.  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 ….../2019.
(V. 09.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Ellátja a kiemelt figyelmet igénylő gyermeket:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek 
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 
ac) kiemelten tehetséges gyermek,
kivéve  a  látásfogyatékos,  középsúlyosan  értelmi  fogyatékos  F71-F72,  súlyosan  értelmi  fogyatékos,
súlyos autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek.
Kötelező  feladata,  hogy  ellássa  az  óvodai  nevelés  feladatait  a  közoktatási  törvény,  a  nemzeti
köznevelési  törvény  előírása,  a  mindenkor  hatályos  rendeletével  kiadott  Óvodai  nevelés  országos
alapprogramja alapján készített óvodai nevelési program, pedagógiai-program alapján.
Gondoskodik a gyermekek számára az óvodai nevelési napokon a déli meleg főétkezés, valamint tízórai
és uzsonna formájában két kisétkezés biztosításáról. 

Az intézmény nevelési tevékenységének sajátosságai:

Valamennyi  csoportban  integrált  nevelést  biztosít  az  önkormányzat  Dunaújváros  Közgyűlése
328/2008. (VI.19.) KH számú határozata alapján.”

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

- 50

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 2019. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Dunaújváros, 2019. május 09.

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 humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   2019. május 24.

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: 2019. szeptember 30.

4. 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: 2019. május 31.

Dunaújváros, 2019. május 09. 

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

sportbizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke


