Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
61/2021. (V. 17.), 62/2021. (V. 17.), 63/2021. (V. 17.), 64/2021. (V. 17.)
és 65/2021. (V. 17.) határozata

Tárgy:

Oroszlány Város Óvodái alapító okiratának módosítása

Előkészítő:

Szemző Ildikó osztályvezető
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Benyiczki Ágota, Oroszlány Város Óvodáinak intézményvezetője az óvodai férőhelyek számának
csökkentését kérte, amely alapján az óvoda alapító okirata módosításra került.
A Magyar Államkincstár KEM Igazgatásósága hiánypótlási felhívást tett közzé, ezért az elfogadott okiratok
módosítására van szükség.
A felhívás szerint a határozatnak tartalmaznia kell a létszám változásra vonatkozó döntést is.
A változásokat a Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásban 2021. szeptember 1.
napjával átvezetni szükséges.
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
61/2021. (V. 17.) határozata
Oroszlány Város Óvodái módosító okiratáról szóló 52/2021. (IV. 30.) határozat hatályon kívül
helyezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város polgármestere
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Hatályon kívül helyezi Oroszlány Város Óvodái módosító okiratáról szóló 52/2021. (IV.30.) határozatot.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
62/2021. (V. 17.) határozata
Oroszlány Város Óvodái alapító okiratáról szóló 53/2021. (IV. 30.) határozat hatályon kívül
helyezéséről
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város polgármestere
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Hatályon kívül helyezi Oroszlány Város Óvodái módosító okiratáról szóló 53/2021. (IV.30.) határozatot.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző
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Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
63/2021. (V. 17.) határozata
Oroszlány Város Óvodái feladatellátási helyenként felvehető maximális férőhelyek számáról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város polgármestere
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Oroszlány Város Óvodái feladatellátási helyenként felvehető maximális férőhelyek számát az alábbiak
szerint határozza meg:
- Borbála telepi Óvoda 75 fő
- Brunszvik Teréz Óvoda 250 fő
- Malomsori Óvoda 75 fő
- Táncsics Mihály Óvoda 140 fő
- Meseliget Óvoda 50 fő
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
64/2021. (V. 17.) határozata
Oroszlány Város Óvodái módosító alapító okiratáról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város polgármestere
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
Oroszlány Város Óvodái módosító alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: 7-IGAZG/161-1/2021.

Módosító okirat
Az Oroszlány Város Óvodái által 2018. augusztus 14. napján kiadott, 15-MOS/420-1/2018.
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 a következők szerint
módosítom:

1.

Az alapító okirat 1.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

Borbála-telepi Óvoda

2840 Oroszlány, Karinthy Frigyes utca 1.

2

Malomsori Óvoda

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 16/a.

3

Táncsics Mihály Óvoda

2840 Oroszlány, Mester utca 1.

4

Meseliget Óvoda

2840 Oroszlány, Alkotmány út 56.
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2.

Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.1

3.

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

4.

A költségvetési szerv közfeladata: köznevelés, óvodai nevelés (a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pont a) alpontja., a 4. § 25. pontja, valamint a 8. § (1)
bekezdése szerint, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás), a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a szerint gyermekétkeztetés
köznevelési intézményben.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 8. § (1) és a 4.§ 25. pontja alapján (a többi gyerekkel együtt nevelhető
sajátos igényű gyermekek óvodai nevelése). Az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen
az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 21. §-a szerint gyermekétkeztetés
köznevelési intézményben.

Az alapító okirat 5.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1

5.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője az óvodavezető.
Az intézményvezetőt Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki,
bízza meg magasabb vezetői beosztásra közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatva,
figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásaira. Az intézményvezetői állás
betöltésére pályázatot kell kiírni 5 éves ciklusonként, a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet
szerint. Az intézményvezető feletti munkáltatói jogokat a magasabb vezetői megbízás,
felmentés, a magasabb vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, a
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Az alapító okirat 6.1.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.1.2 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés (a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pont a) alpontja, a 4. § 25. pontja a többi gyerekkel
együtt nevelhető sajátos igényű gyermekek óvodai nevelése, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai
ellátás.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
21. §-a szerint gyermekétkeztetés köznevelési intézményben.
6.

Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe az következő rendelkezés lép:
6.1

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

feladatellátási hely megnevezése

alapfeladat
megjelölése

munkarend
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

óvodai nevelés,
1

Borbála-telepi Óvoda

2

Brunszvik Teréz Óvoda

sajátos
nevelési igényű gyermekek
ellátása
óvodai nevelés,
sajátos

nevelési

-

75

250

4

igényű gyermekek
ellátása
óvodai nevelés,
3

sajátos
nevelési igényű gyermekek
ellátása

Malomsori Óvoda

75

óvodai nevelés,
4

Táncsics Mihály Óvoda

sajátos
nevelési igényű gyermekek
ellátása

140

óvodai nevelés,
5

sajátos
nevelési igényű gyermekek
ellátása

Meseliget Óvoda

50

Jelen módosító okiratot 2021. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Oroszlány, „időbélyegző szerint”

P.H.

»aláírás«
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
65/2021. (V. 17.) határozata
Oroszlány Város Óvodái alapító okiratáról
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város polgármestere
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Oroszlány Város Óvodái módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak
szerint fogadja el:
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Okirat száma: 7-IGAZG/161-2/2021.

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 az Oroszlány Város Óvodái alapító okiratát a
következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Oroszlány Város Óvodái

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 67.
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

Borbála-telepi Óvoda

2840 Oroszlány, Karinthy Frigyes utca 1.

2

Malomsori Óvoda

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 16/a.

3

Táncsics Mihály Óvoda

2840 Oroszlány, Mester utca 1.

4

Meseliget Óvoda

2840 Oroszlány, Alkotmány út 56.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. január 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2.2.2. székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
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3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Oroszlány Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: köznevelés, óvodai nevelés (a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pont a) alpontja., a 4. § 25. pontja, valamint a 8. § (1) bekezdése
szerint, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1)
bekezdés 6. pontjában foglalt óvodai ellátás), a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a szerint gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 8. § (1) és a 4.§ 25. pontja alapján (a többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos
igényű gyermekek óvodai nevelése). Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az
iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. XXXI. törvény 21. §-a szerint gyermekétkeztetés köznevelési intézményben.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1
2

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Oroszlány Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője az óvodavezető. Az
intézményvezetőt Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, bízza meg
magasabb vezetői beosztásra közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatva, figyelemmel a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény előírásaira. Az intézményvezetői állás betöltésére pályázatot kell kiírni 5 éves
ciklusonként, a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerint. Az intézményvezető feletti
munkáltatói jogokat a magasabb vezetői megbízás, felmentés, a magasabb vezetői megbízás
visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
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1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazott

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
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 nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pont a) alpontja, a 4. § 25. pontja a
többi gyerekkel együtt nevelhető sajátos igényű gyermekek óvodai nevelése,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) bekezdés 6.
pontjában foglalt óvodai ellátás.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 21. §-a szerint gyermekétkeztetés köznevelési intézményben.
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 10. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szerv gazdálkodási, pénzügyi és
műszaki feladatait az Oroszlány Polgármesteri Hivatal (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc
út 78.) látja el. Oroszlány Város Képviselő-testülete által biztosított költségvetése felett az
intézmény vezetője jogosult rendelkezni. A vagyon feletti rendelkezés jogát a fenntartó
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelet határozza meg.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:
feladatellátási hely megnevezése

alapfeladat
megjelölése

munkarend
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

óvodai nevelés,
1

Borbála-telepi Óvoda

sajátos nevelési
igényű gyermekek
ellátása

-

75

-

250

-

75

-

140

-

50

óvodai nevelés,
2

Brunszvik Teréz Óvoda

sajátos nevelési
igényű gyermekek
ellátása
óvodai nevelés,

3

Malomsori Óvoda

sajátos nevelési
igényű gyermekek
ellátása
óvodai nevelés,

4

Táncsics Mihály Óvoda

sajátos nevelési
igényű gyermekek
ellátása
óvodai nevelés,

5

6.3.

Meseliget Óvoda

sajátos nevelési
igényű gyermekek
ellátása

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi

vagyon feletti
rendelkezés joga

az ingatlan
funkciója, célja
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száma

vagy a vagyon
használati joga

1

Karinthy Frigyes utca 1.

1969

használati jog

óvoda

2

Bánki Donát utca 67.

1988

használati jog

óvoda

3

Rákóczi Ferenc út 16/a.

579

használati jog

óvoda

4

Mester utca 1.

0316

használati jog

óvoda

5

Alkotmány út 56.

1314

használati jog

óvoda

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak az Oroszlány Város
Óvodái 2021. május ….. kelt, 2021. szeptember 1.
napjától alkalmazandó
7-IGAZG/161-1/2021. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Tatabánya, 2021.
P.H.

Magyar Államkincstár
2.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár költségvetési szervek törzskönyvi
nyilvántartásaival kapcsolatos eljárásában Oroszlány Város Óvodái alapító okiratával kapcsolatos
esetleges formai, technikai változtatásokat megtegye.

Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

azonnal
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány, 2021. május 17.

Lazók Zoltán
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