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2 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Tolmácsi Kisbagoly Óvoda alapító okiratának módosítása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 13.§ 
(1) bekezdés 6. pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat által ellátandó feladat – többek között – 
az óvodai ellátás biztosítása. 
A Möt. 41.§ (6) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó 
közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet (intézmény) alapíthat. 
Tolmács Község Önkormányzata 2014. augusztus 1. napjától megalapította a Tolmácsi Kisbagoly 
Óvoda költségvetési szervet. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) 
pontja értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok 
számát. 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev.tv.) 21. § (3) 
bekezdése értelmében a köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma 
tartalmazza: 

a) az alapító és a fenntartó nevét és székhelyét, 
b) az intézmény – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos nevét, 
c) az intézmény típusát, 
d) az intézmény feladatellátási helyét, 
da) székhelyét, 
db) tagintézményét, 
dc) telephelyét, 
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszámot, 
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, 
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, 
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak 

szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakgimnázium esetén az ágazatokat, 
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati 

jogát, 
k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő 

jogosítványokat. 
 
 
Az óvoda alapító okirata – többek között – tartalmazza az intézménybe felvehető gyermeklétszámot. 
A Köznev. tv. 4. melléklete meghatározza, hogy az óvodai csoportlétszám minimum 13 fő, maximum 
25 fő. 
A Köznev.tv. 25.§ (7) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az óvodai csoportra megállapított 
maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal 
átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év 
során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, 
ha azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja. 
A Köznev.tv. rendelkezése alapján tehát a 25 fős maximális létszám a fenntartó engedélyével 
legfeljebb 30 fő lehet. 
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Az óvoda jelenleg egy csoportban, 32 fővel működik, ami nem felel meg a Köznev.tv-ben foglalt 
előírásoknak, így indokolt az óvodai működés átszervezése oly formában, hogy az óvodások két 
csoportban kerüljenek foglalkoztatásra.1 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 12. §-a értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez 
szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a 
teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, 
óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. 
A szükségessé váló óvodai „csoportbontás” miatt, a csoportok teljeskörű, jogszabálynak megfelelő 
ellátása érdekében elengedhetetlen bizonyos fokú többlet-foglalkoztatás biztosítása, mely 
többletköltségek felmerülését jelenti (ezen kiadások előirányzata az intézmény költségvetésében 
tervezésre került). A két csoportban történő óvodai foglalkoztatás az óvodavezető nyilatkozata alapján 
a jelenlegi részmunkaidőben foglalkoztatott óvodapedagógus teljes munkaidőben történő 
foglalkoztatásával biztosítható. A csoportbontással és többlet-foglalkoztatással járó kiadásokra, tehát 
az óvoda két csoporttal történő működésére az óvodai működéshez kapott állami támogatás fedezetet 
nyújt. 
 
Az Nkt. 83.§ (3)-(4) bekezdése értelmében: 
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. 
A fenntartó fentiekben felsorolt 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) szakképző iskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara, 
g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 

miniszter, 
h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 

véleményét. 
 
Az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet óvodai csoport átszervezésére vonatkozó véleménye 
az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
 
A fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben 

a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, 
fenntartói jogát nem adhatja át, 

b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet 
meg, 

c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg. 
 
                                                           
1 A Köznev. tv. 49. § (4) bekezdése alapján az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők 
és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 
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Mindezek alapján, valamint egyéb jogszabályi, alapító okirat szerkesztési szabályok figyelembe 
vételével, a formanyomtatvány alapján előkészítésre került az intézmény alapító okiratának 
módosítása (Módosító Okirat), valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet a napirend megtárgyalására, valamint az Óvoda előterjesztett 
Módosító Okiratát, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt előterjesztett Alapító Okiratát 
elfogadni szíveskedjen! 
 
 
Tolmács, 2018. március 20. 
  Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
 

………./2018. (III…..) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i - j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda módosító 
okiratát, valamint módosított alapító okiratát az előterjesztettek szerint 2018. augusztus 1. hatályba 
lépéssel elfogadja  
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt előterjesztett alapító okirat kiadmányozására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 



Okirat száma: M.1.

Módosító okirat

A Tolmácsi  Kisbagoly  Óvoda  a  Tolmács  Község  Önkormányzata  által  2014.  május  27.
napján kiadott 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  -
Tolmács  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  …../2018.  (…..)  határozatára
figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az  alapító  okirat  bevezető  szövegének  helyébe  a  következő  rendelkezés  lép:  „Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:”

2. Az alapító okirat 1., 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Tolmácsi Kisbagoly Óvoda

1.3. A költségvetési szerv

1.3.1. székhelye: 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106.”

3. Az alapító okirat 4., 10.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. augusztus 1.

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

2.2.1. megnevezése: Tolmács Község Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 2657 Tolmács, Sport utca 1.”

4. Az alapító okirat 10.1., 10.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 2657 Tolmács, Sport utca 1.”

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Tolmács Község Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 2657 Tolmács, Sport utca 1.”

5. Az alapító okirat 5., 6., 7., 8.1., 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. A költségvetési szerv tevékenysége



4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás a
nemzeti  köznevelésről  szóló 2011.  évi  CXC.  törvény 8.  §-ában meghatározott  óvodai
feladatok  szerint.  Óvodai  intézményi  közétkeztetés  és  szünidei  intézményen  kívüli
étkeztetés  rászoruló  gyermekek  részére  a  gyermekek  védelméről  és  gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) bekezdés b), g) pontja alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat 
száma

szakágazat megnevezése

1 851020 Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési  szerv  alaptevékenysége:  Tolmács községben állandó lakóhellyel  vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a személyi és tárgyi feltételek megléte esetén
más településen lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek nevelése, napközbeni
ellátása, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű és arra
rászoruló gyermekek részére, felkészítés az iskolai oktatásra.
Ezen belül:
4.3.1. Óvodai nevelés
4.3.2.  Szakértői  bizottság  szakvéleménye  alapján  a  többi  óvodás  gyermekkel  együtt

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű érzékszervi-, vagy beszédfogyatékos
gyermek óvodai nevelése.

4.3. 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, 
ellátásának szakmai feladatai

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5.  A költségvetési  szerv illetékessége,  működési  területe:  Tolmács Község közigazgatási
területe”

6. Az alapító okirat 11., 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője az

óvodavezető,  aki  felett  a  kinevezési  és  felmentési  jogkört  Tolmács  Község
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  gyakorolja.  Az  óvodavezető  pályázati  eljárás
útján  5  évre  kerül  megbízásra.  Az  óvodavezető  jogviszonya  a  közalkalmazottak
jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  szerinti  magasabb  beosztású  vezetői
jogviszony.  Az  óvodavezető  feletti  egyéb  munkáltatói  jogokat  Tolmács  Község
Önkormányzat Polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
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évi XXXIII. törvény

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény”

7. Az alapító okirat 13., 14., 15., 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„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,  a  többi
gyermekkel,  tanulóval  együtt  nevelhető,  oktatható  sajátos  nevelési  igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása.

6.1.3.  gazdálkodásával  összefüggő  jogosítványok:  önálló  költségvetéssel  rendelkező
köznevelési  intézmény,  gazdasági  feladatait  a  Borsosberényi  Közös
Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége (2653 Bánk, Hősök tere 11.) látja el. 

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

feladatellátási hely 
megnevezése

tagozat 
megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1 Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 40 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja

1 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 
106.

349/4 vagyon 
használati joga

óvodai 
nevelés”

8. Az alapító okirat 3., 8.2. pontja elhagyásra kerül.

9. Az alapító okirat Záradékának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. Záró rendelkezés
Jelen  alapító  okiratot  2018.  augusztus  1. napjától  kell  alkalmazni,  ezzel  egyidejűleg  a
költségvetési szerv 2014. május 27. napján kelt alapító okiratot visszavonom.”

Jelen módosító okiratot 2018. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Tolmács, 2018. ………………………………………

P.H.

3



Hajnis Ferenc polgármester 
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Okirat száma: 2.

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  Tolmácsi  Kisbagoly  Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Tolmácsi Kisbagoly Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. augusztus 1.

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

2.2.1. megnevezése: Tolmács Község Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 2657 Tolmács, Sport utca 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 2657 Tolmács, Sport utca 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.  megnevezése: Tolmács Község Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 2657 Tolmács, Sport utca 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége



4.1. A  költségvetési  szerv  közfeladata:  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény 13.  § (1) bekezdés 6.  pontjában meghatározott óvodai ellátás a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-ában meghatározott óvodai feladatok szerint.
Óvodai  intézményi  közétkeztetés  és  szünidei  intézményen  kívüli  étkeztetés  rászoruló
gyermekek részére a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 21. § (1) bekezdés b), g) pontja alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat 
száma

szakágazat megnevezése

1 851020 Óvodai nevelés

4.3. A  költségvetési  szerv  alaptevékenysége:  Tolmács  községben  állandó  lakóhellyel  vagy
tartózkodási  hellyel  rendelkező,  valamint  a személyi  és tárgyi  feltételek megléte esetén
más  településen  lakóhellyel  rendelkező  óvodás  korú  gyermekek  nevelése,  napközbeni
ellátása, fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű és arra
rászoruló gyermekek részére, felkészítés az iskolai oktatásra.
Ezen belül:

4.3.1.Óvodai nevelés
4.3.2.Szakértői  bizottság  szakvéleménye  alapján  a  többi  óvodás  gyermekkel  együtt

nevelhető,  oktatható sajátos nevelési  igényű érzékszervi-,  vagy beszédfogyatékos
gyermek óvodai nevelése.

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, 
ellátásának szakmai feladatai

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5. A  költségvetési  szerv  illetékessége,  működési  területe:  Tolmács  Község  közigazgatási
területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A  költségvetési  szerv  vezetőjének  megbízási  rendje:  A  költségvetési  szerv  vezetője  az
óvodavezető,  aki  felett  a  kinevezési  és  felmentési  jogkört  Tolmács  Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Az óvodavezető pályázati eljárás útján
5 évre kerül megbízásra. Az óvodavezető jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerinti magasabb beosztású vezetői jogviszony. Az óvodavezető
feletti  egyéb  munkáltatói  jogokat  Tolmács  Község  Önkormányzat  Polgármestere
gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
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foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény

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,  a  többi
gyermekkel,  tanulóval  együtt  nevelhető,  oktatható  sajátos  nevelési  igényű
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező 
köznevelési intézmény, gazdasági feladatait a Borsosberényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Bánki Kirendeltsége (2653 Bánk, Hősök tere 11.) látja el.

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

feladatellátási hely megnevezése
tagozat 
megjelölése

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám

1 Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 40 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga

az ingatlan 
funkciója, célja

1 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út
106.

349/4 vagyon 
használati joga

óvodai nevelés

7. Záró rendelkezés

Jelen  alapító  okiratot  2018.  augusztus  1. napjától  kell  alkalmazni,  ezzel  egyidejűleg  a
költségvetési szerv 2014. május 27. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Tolmács, 2018. …………………………………..

P.H.

Hajnis Ferenc polgármester
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