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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. február 12-i ülésére

Tárgy: Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda alapító okiratának módosítása
Előadó: Bencs Tamás polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gesztenyés Óvoda vezetője jelezte, hogy a 3. sz. Budapesti Tanulási Képességeket Vizsgáló
Szakértői Bizottság egy óvodásunknál kevert, specifikus fejlődési zavart állapított meg.
A gyermek három éve jár óvodánkba és még további egy év óvodai nevelést javasoltak
számára. A fejlesztő pedagógusunkkal egyeztetve vállalja a gyermek heti háromszori
fejlesztését, a költségvetésünk pedig tartalmazza ennek fedezetét.
Az előírt fejlesztések biztosítása érdekében, szükség van óvodánk alapító okiratának
módosítására a kevert, specifikus fejlődési zavar (F83) bővítésével.
Kérem, hogy a módosításról, valamint az új egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról
szóló döntésüket az SzMSz 18. § (4) bekezdése szerint minősített szótöbbséggel meghozni
szíveskedjenek:
Határozati javaslat:
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában lévő
Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
-

az Alapító Okirat 6.2. pontjában a 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása szakfeladat *-al jelölt részletes meghatározása kiegészül a „kevert,
specifikus fejlődési zavarral küzdő (F83)” szövegrésszel.

A képviselő-testület egyúttal elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt –
melléklet szerinti - Alapító Okiratot és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Bencs Tamás polgármester
Szigetszentmárton, 2020. február 4.
Bencs Tamás
polgármester
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Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda
ALAPÍTÓ OKIRATA
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § (4) bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. §-a, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet alapján az alábbi az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratot adja ki:

1.1/ A költségvetési szerv neve: Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda
(a továbbiakban: költségvetési szerv)
1.2./ Német nyelvű megnevezése: Kastanien Kindergarten Sankt Martin
2.1./ A költségvetési szerv székhelye: 2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 13.
2.2./ A költségvetési szerv feladatellátási helye: 2318 Szigetszentmárton, Ráckevei út 13.
3./ A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály /határozat(ok)/:
A költségvetési szerv létrehozásáról Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 5/1990. (X.18.) sz. önkormányzati határozatával rendelkezett.
4./ A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Szigetszentmárton Nagyközségi Közös Tanács VB Szakigazgatási Szerve Napköziotthonos
Óvoda Szigetszentmárton, Ráckevei út 13.
5./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (4) bekezdése,
valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)-(2)
bekezdésében meghatározottak alapján kötelező feladataként látja el az óvodai nevelést.
6./ A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az óvoda nemzetiségi két tannyelvű nevelést lát el.
a) óvodai nevelés
b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése
c) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatokat.
Az óvoda ellátja az intézményi közétkeztetést.
6.1./ Az alaptevékenysége szakágazati besorolása:
Szakágazat száma, megnevezése: 851020 Óvodai nevelés
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6.2./ Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
TEÁOR szerint
Száma
Neve

KSH szakfeladat rend szerint
Száma
Neve

56.29. Egyéb vendéglátás

562912
562917

Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés

84.19 Ktgvetési pénzellátás
technikai szakfeladata

841913

Támogatási célú finanszírozási
műveletek

85.10. Iskolai előkészítő oktatás

851011
851012

Óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése, ellátása *
Nemzetiségi nevelés

851013

* A területileg illetékes Rehabilitációs Szakértői Bizottság véleménye, állásfoglalása alapján az
ún. sajátos nevelési igényű - ezen belül is a beszédfogyatékos, diszlexia, diszgráfia
veszélyeztetett, kevert specifikus fejlődési zavarral küzdő (F83) - gyermekek integrált
fejlesztését, nevelését, akik a többi – óvodás korú – gyermekekkel együtt nevelhetők.
7./ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8./ A költségvetési szerv működési köre: Szigetszentmárton közigazgatási területe.
9./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító és működtető szerv
megnevezése, székhelye:
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2308 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
10.1./ A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: óvoda
10.2./ A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv
10.3./ Az irányító szerv által kijelölt azon önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv, amely az önállóan működő költségvetési szerv Ámr. 17. § (1) bekezdése alapján
meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja:
Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal
11./ A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve (képviselő-testület) – a
közalkalmazottakról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a, továbbá
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 189-191. §-ai figyelembevételével – a közalkalmazotti jogviszony
keretein belül, pályázat útján öt év, határozott időtartamra bízza meg.
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12./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok )
megjelölése:
A költségvetési szerv a foglalkoztatottjainak kinevezésére, kinevezése módosítására illetve a
költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére, megszűntetésére
elsődlegesen a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) a Kjt. kifejezett rendelkezése hiányában, másodlagosan a Munka
Törvénykönyvéről szóló, 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az
irányadók.
13./ A költségvetési szerv nemzeti és más feladatai: német nemzetiségi nevelést folytató
kétnyelvű óvodai nevelés
14./ A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
14.1. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja, használatra átadja az
Önkormányzat tulajdonát képező Szigetszentmárton, Ráckevei út 13 sz. alatti, 70/3 helyrajzi
számú, 5365 m2 alapterületű ingatlant, a rajta álló épülettel, játszótérrel, valamint az épület
berendezési tárgyaival, tartozékaival.
14.2. A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon ún. könyv szerinti értékeit
(adatait) az ingatlan tulajdonosa, Szigetszentmárton Község Önkormányzatának a tárgyévi
költségvetése végrehajtásáról szóló ún. zárszámadási rendelet mellékletei, évente,
folyamatosan rögzítik, és nyilván tartják.
14.3. A költségvetési szerv használatában álló, az intézmény részére, a leltár szerint átadott,
illetve nyilvántartott eszközöket az intézmény a feladata ellátásához szabadon felhasználhatja.
15./ A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga:
A költségvetési szerv használatában és birtokában lévő ingó és ingatlan vagyont kizárólag az
irányító szerv, Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete idegenítheti
el és terhelheti meg (jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba, az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény rendelkezései szerint bármely jogot vagy tényt, kötelezettséget),
- a Képviselő-testület által megalkotott, a jogügylet előkészítése időpontjában érvényes és
hatályos, az Ötv., valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló önkormányzati rendelet keretei között.
16./ Maximális gyermek-, tanulólétszám: 75 fő
17./ Csoportok száma: három
Záradék:
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapító okirat
módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a 2020. február ….-i ülésén a
…/2020. (II…...) számú határozattal fogadta el.
Szigetszentmárton, 2020. február …...
Ph.
Bencs Tamás
polgármester
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