
Fedőlap
Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Előkészítő: Kiss Dalma intézményigazgatási ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   

A  Dunaújvárosi Óvoda vezetője az intézmény alapító okirat-módosítását kérte  a fenntartótól.  A
2021/2022-es  csoportindítás,  valamint  a  vonatkozó ágazati  jogszabályok  változása maga után
vonja az Alapító Okirat módosítását is.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 19108-5/2021.
Ügyintéző neve: Kiss Dalma Ügyintéző telefonszáma: 25/544-234
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

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: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -
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Ügyszám: 19108-6/2021

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

A  Dunaújvárosi  Óvoda  vezetője  benyújtotta  a  2021/2022-es  nevelési  évre  vonatkozó
csoportindítási  javaslatát,  melyről  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
465/2021. (V.11.) határozatában döntött. (1. sz. melléklet) Az Intézményvezető Asszony javasolta
a tagóvodákba felvehető maximális gyereklétszámot.

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 2021. május  13-án kelt  levelében kérte az óvoda alapító okirata  6.3.
pontjának módosítását. (2. számú melléklet) 

Fentiek alapján a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratában az alábbi rendelkezések módosulnak:
 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 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 módosító  okiratát  a  határozati  javaslat  1.  számú  melléklete,  a
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratát  a  határozati  javaslat  2.  számú
melléklete tartalmazza.

Kérem Tisztelt  Polgármester Urat.,  hogy a mellékelt  határozatot  – egyetértése esetén – aláírni
szíveskedjék.

Dunaújváros, 2021. május 17.



      Tisztelettel:

       Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere

240 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. telefon (25) 544-312 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
.../2021. (V.   .) határozata

a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselőtestület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

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

„ Okirat sza�ma: 19108-8/2021.

Mó� dósí�tó�  ókirat

A  Dunaújvárosi  Óvoda a  Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  által
2020. június 23. napján kiadott 27651-4/2020.   számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere ...../2021.
(V. .....) figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.3. A feladatella� ta� si helyenke�nt felvehetó$  maxima� lis gyermek-, tanuló� le� tsza�m:

feladatella� ta� si hely megneveze�se tagózat 
megjeló* le�se

maxima� lis gyermek-, 
tanuló� le� tsza�m

1 Dunau� jva� rósi O, vóda Apró� k Ha� za 
Tagó�vóda� ja

- 192

2 Dunau� jva� rósi O, vóda Aranyalma 
Tagó�vóda� ja

- 75

3 Dunau� jva� rósi O, vóda Bó� bita Tagó�vóda� ja - 75

4 Dunau� jva� rósi O, vóda Csillagvira� g 
Tagó�vóda� ja

- 96

5 Dunau� jva� rósi O, vóda Duna-parti 
Tagó�vóda� ja

- 100

6 Dunau� jva� rósi O, vóda Eszterla�nc 
Tagó�vóda� ja

- 175

7 Dunau� jva� rósi O, vóda Katica Tagó�vóda� ja - 40

8 Dunau� jva� rósi O, vóda Kincskeresó$  
Tagó�vóda� ja

- 50

9 Dunau� jva� rósi O, vóda Margare� ta 
Tagó�vóda� ja

- 125

10 Dunau� jva� rósi O, vóda Napsuga� r - 150



Tagó�vóda� ja

11 Dunau� jva� rósi O, vóda Ró� mai Va� rósre�szi 
Tagó�vóda� ja

- 171

12 Dunau� jva� rósi O, vóda Sza� zszórsze�p 
Tagó�vóda� ja

- 72

Jelen mó� dósí�tó�  ókiratót 2021. augusztus 31. napja� tó� l kell alkalmazni.

Kelt: Dunau� jva� rós, 2021. ma� jus

P.H.

                                 Pinte�r Tama� s
pólga� rmester „

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  a  Humán  Szolgáltatási  Osztály
vezetőjét hogy  gondoskodjon  a  kérelem  benyújtásáról  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 humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   2021. június 30.

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

Felelős:        a Dunaújvárosi Óvoda vezetője
Határidő: 2021. szeptember 30.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály vezetőjét,
hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére.

Felelős:       a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő:     2021. június 30.

Dunaújváros, 2021. május
                                                                                            Pintér Tamás
                                                                                            polgármester
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