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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Óvodai alapító okiratot a nevelési év végig (május 31.) meghozott döntéssel lehet módosítani azzal, 

hogy a hatálybalépés dátumának a tárgyév 07.01. és 08.31. közé kell esnie. Az alapító, módosító és 

megszüntető okiratokat 2015. január 1-jétől alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 

törvény 8/A. § (2) bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés szerinti 

formanyomtatványok (okirat minták) szerint kell elkészíteni. 

 

Az óvodai nevelés alapvetően a 3. évet betöltött gyermekek számára kötelező, de az 363/2012. (XII. 

17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint az óvoda funkciója a nevelésen 

túl a védő, - óvó-, szociális feladatok ellátása is. Ily módon szükséges helyet biztosítani azon 

gyermekek számára is, akiknek még éppen nem kötelező az óvoda, de a bölcsődei ellátásba sem 

férnek bele (pl. nem dolgozik az anya, vagy szociálisan rászorult). Az óvodai felvételt egész évben, 

folyamatosan lehet igényelni (pl. beköltözők, felmentettek). 

 

1. A Budakalászi Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint szükséges módosítani, 

azaz korrigálni (a felvehető gyermekek összlétszáma változatlan marad). 

 

Feladatellátási hely 
Jelenleg felvehető 
maximális létszám 

Javasolt felvehető 
maximális létszám 

1 Székhely - Pomázi út 3.  150 fő 140 fő 

2 Telephely – Vasút sor 7.    50 fő   50 fő 

3 Tagintézmény – Szalonka u. 1/A  140 fő 150 fő 

Budakalászi Nyitnikék Óvoda összesen: 340 fő 340 fő 

 

2. A Budakalászi Nyitnikék Óvoda megjelölt csoportjaiban az előírt csoportlétszám 

emelésének engedélyezése 

 

A Budakalászi Nyitnikék Óvodába 2019/2020. nevelési évre felvételt kérő gyermekek száma 

indokolttá teszi az ellátás biztosítása és az intézmény jogszerű működése érdekében 8 

csoportban - székhelyen Süni, Katica, Pillangó, illetve a tagintézmény mind az öt csoportjában – 

hogy a fenntartó engedélyezze a 2011. CXC törvényben meghatározott tv-i csoportlétszám (25 fő) 

20%-kal történő túllépését. 

 
A fenti indokok alapján a megváltoztatott létszám lehetővé teszi a szükséges gyermekfelvételt, a 
normatív ellátásnak megfelelő csoportalakítást. 
 
Fentiek szerint az Alapító Okirat módosítása szükséges. A módosítás javasolt hatályba lépése: 2019. 
augusztus 31. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 
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1. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Nyitnikék Óvoda alapító 

okiratában szereplő felvehető maximális gyermeklétszám módosítást, az alábbiak szerint fogadja el: 
 

 
feladatellátási hely megnevezése 

tagozat 

megjelölése 

maximális gyermek-, 

tanulólétszám 

1. Budakalászi Nyitnikék Óvoda  - 140 

2. 2011 Budakalász, Vasút sor 7. -   50 

3. 
Budakalász Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai 

tagintézménye 
- 150 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Budakalászi Nyitnikék Óvoda alapító okiratának a fenti 

változás figyelembe vételével történő módosítására. A módosítás hatályba lépésének dátuma: 2019. 

augusztus 31. napja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 

2. normatív határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 …./2019. (V.30.) normatív határozata 

a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyásáról 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Nyitnikék Óvoda 7/2/2018. 
számú alapító okiratát a férőhelyek feladatellátási helyenkénti változtatása miatt a 01/806-5/2019. 
számú módosító okirattal - a melléklet szerinti tartalommal - módosítja. A módosítás hatályba 
lépésének dátuma: 2019. augusztus 31. napja. 
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 01/806-6/2019. okiratszámú 
alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 2018. július 12-én kelt alapító okiratot visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az Alapító Okirat - MÁK Budapesti és Pest Megyei 
Igazgatóságának – törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 

3. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 
kapott felhatalmazás alapján a 2019/2020. nevelési évre a Budakalászi Nyitnikék Óvodában az előírt 
törvényben meghatározott csoportlétszám (25 fő) 20%-kal történő túllépését 2019. szeptember 1. 
napjától engedélyezi a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Pomázi úti székhelyén a Süni, a Pillangó és a 
Katica csoportban, illetve a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai tagintézményében, mind az 
öt csoportban. 
A csoportlétszám emelésének költségigénye az intézmény költségvetésének belső 

átcsoportosításával megoldható. 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Rogán László polgármester 

Budakalász, 2019. május 20. 

 Rogán László 

 polgármester 



Okirat száma: 01/806-5/2019. 

 

Módosító okirat 

A Budakalászi Nyitnikék Óvoda a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 
2018. július 12. napján kiadott 7/2/2018 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 – Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő- 
testületének ……/2019.(V.30) számú határozatára figyelemmel –a következők szerint 
módosítom: 

 

1.Az alapító okirat 6. fejezet 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. Budakalászi Nyitnikék Óvoda - 140 
2. 2011 Budakalász, Vasút sor 7. -   50 
3. Budakalász Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai 

tagintézménye 
- 150 

„ 

Jelen módosító okiratot 2019. augusztus 31. napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Budakalász, „időbélyegző szerint”. 

           ____________________________ 

                      Rogán László     
                                                                                                                   polgármester                       



 

 

Okirat száma: 01/806-6/2019. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a BUDAKALÁSZI NYITNIKÉK 
ÓVODA alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: BUDAKALÁSZI NYITNIKÉK ÓVODA 

1.1.2. rövidített neve: NYITNIKÉK ÓVODA 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: Budakalász, Pomázi út 3. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  2011 Budakalász, Vasút sor 7. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.11.20. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat  

2.2.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat  
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3.2.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: köznevelés, óvodai nevelés - a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 1.§. (2) bekezdés, a 4.§. 1.1. pontja és a 8.§. (1) bekezdés 
szerint -  és óvodai intézményi étkeztetés 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: köznevelési feladat, óvodai nevelés szakmai, 
működtetési feladatai és gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés a köznevelési 
intézményben 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásnak szakmai feladatai 

3 091130 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 óvodai nevelés. ellátás működtetési feladatai 

5 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  a hatályos jogszabályok alapján és 
a fenntartó által - az óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az 
óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló 14/2013.(IV.26.) önkormányzati 
rendeletben - meghatározott felvételi körzet. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Budakalász Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján 5 év határozott időre bízza meg 
közalkalmazotti jogviszony keretein belül, a mindenkori hatályos jogszabályok alapján. Az 
egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Polgármester. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján 
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2 
megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény 

hatályos rendelkezései szerint kötött polgári jogi 
jogviszony 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés  

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: előirányzatai felett teljes jogkörrel 
rendelkezik, az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét a mindenkori 
éves önkormányzati költségvetési rendelet szabályai határozzák meg.  

Pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szerv megnevezése: Budakalászi 
Polgármesteri Hivatal  

Pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szerv székhelye:2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Budakalászi Nyitnikék Óvoda 

Szalonka utcai tagintézménye 

2011 Budakalász, Szalonka utca 1/A 

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

 
feladatellátási hely megnevezése 

tagozat 
megjelölése 

maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1. Budakalászi Nyitnikék Óvoda - 140 

2. 2011 Budakalász, Vasút sor 7. -   50 

3. Budakalász Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai 
tagintézménye 

- 150 

 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
2011 Budakalász, Pomázi út 3. 606/20 használati jog köznevelési 

intézmény 

2 
2011 Budakalász, Pomázi út 3. 605/6 használati jog köznevelési 

intézmény 

3 
2011 Budakalász, Vasút sor 7. 2273 használati jog köznevelési 

intézmény 
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4 
2011 Budakalász, Szalonka 
utca 1/A 

299/101 használati jog köznevelési 
intézmény 

 


