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226. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Göttlinger István  

aljegyző 
 
 
 
 

Javaslat 
a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának 

módosítására 
 
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi vezetője 2014. november 20-án 
kelt kérelemmel fordult Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatához, illetve az óvoda 
fenntartójához, a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társuláshoz az intézmény 
Kadarka utcai épületének energetikai korszerűsítése miatt fennálló feladatok megoldása 
ügyében.   
A felújítás várhatóan 2015. március 31-ig tart, s ez alatt az időtartam alatt a gyermekek 
egyáltalán nem tartózkodhatnak az épületben. Elhelyezésük más épületekben megoldható, 
erről a közgyűlés Humán Bizottságának javaslatára a Társulási Tanács decemberi ülésén 
dönt. A csoportoknak a javaslatban foglaltak szerinti elhelyezése és működtetése a felújítás 
időtartama alatt is biztosítja a biztonságos és elégséges működés feltételeit, a 
jogszabályoknak is megfelelő ellátást.  
 
A bölcsőde és a családi napközi ideiglenes működési engedélyének megszerzéséhez 
szükséges hatósági látogatások most is folyamatban vannak, a működési engedélyek 
kiadásának azonban egyik feltétele az alapító okirat módosítása az ideiglenes telephelyek, 
illetve az oda felvehető maximális gyermeklétszám feltüntetésével. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 84. § (3) 
bekezdése alapján a fenntartó az óvodát – a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési 
évben nem szervezheti át. Az Nkt. 4. § 11. pontja, továbbá 21. § (3) bekezdés d) pontja 
alapján a feladat-ellátási hely (telephely) módosítása átszervezésnek minősül.  
A 84. § (5) bekezdése szerint az átszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezést nem kell 
alkalmazni, ha a telephely megváltoztatására azért kerül sor nevelési évben, mert a már 
meglévő épületet, helyiséget, területet megfelelő időben nem lehetett birtokba venni, vagy a 
nevelési intézmény által használt épület, helyiség, terület váratlanul alkalmatlanná vált a 
rendeltetésszerű használatra.   
Erre a pontra való hivatkozással lehet kérni a Magyar Államkincstártól az alapító okirat 
módosításának bejegyzését.  
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Az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése alapján a fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével, 
feladatának megváltoztatásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti 
közössége, az óvodaszék és a szülői szervezet, valamint a nemzetiségi óvodai nevelésben 
közreműködő intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal – a települési 
nemzetiségi önkormányzat véleményét is.  
Ezen szervezetek véleményének beszerzése az előterjesztés készítésével egyidejűleg 
megkezdődött.  
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására.  
 
 
 
Szekszárd, 2014. december 10.    
 

 
 
 
 

    Dr. Göttlinger István 
jegyzőt helyettesítő aljegyző  
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Határozati javaslat 

 
 

Határozat tárgya: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító 
okiratának módosítása 
 
 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, 83. § (2) bekezdése 
és 84. § (5) bekezdése alapján a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi 
Napközi alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát – 
tekintettel arra, hogy az óvoda Szekszárd, Kadarka utcai épülete rendeltetésszerű 
használatra alkalmatlansága miatt nem birtokba vehető – az előterjesztés 1. és 2. 
számú melléklete szerinti tartalommal és formában hagyja jóvá. 
 

2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, az aljegyzőt pedig 
azok ellenjegyzésére. 
 

3. A közgyűlés felkéri az aljegyzőt az okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna 
Megyei Igazgatóságához történő benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára.  

 
 
Határidő: 2014. december 18. 
      a harmadik pont tekintetében: 2015. január 15.    
Felelős: Ács Rezső polgármester 
              Dr. Göttlinger István jegyzőt helyettesítő aljegyző  
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1. sz. melléklet 
 
Szám: VI. 75-./2014. 
 
 

Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 
 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, Szedres Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Medina Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, 83. § (2) 
bekezdése és 84. § (5) bekezdése, továbbá a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó 
Társulás (Társulás) társulási megállapodása alapján a Társulás által fenntartott fent 
megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát – tekintettel arra, hogy az óvoda Szekszárd, 
Kadarka utcai épülete rendeltetésszerű használatra alkalmatlansága miatt nem birtokba vehető 
– a következők szerint módosítja:  
 
 
1. Az alapító okirat 1.4.2. pontja a következők szerint módosul: 

 
„1.4.2.  További telephelyek (feladat-ellátási helyek): 

• 7100 Szekszárd, Kadarka utca 110.  
• 7100 Szekszárd, Perczel Mór utca 4. (bölcsődei csoport) 
• 7100 Szekszárd, Zrínyi utca 78. (óvodai csoport) 

 
 
2. Az alapító okirat 8. pontja a következők szerint módosul: 

 
„8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 

Óvoda: Szekszárd, Mérey utca            129 fő 
 Szekszárd, Kadarka utca   75 fő 

         Szekszárd, Zrínyi utca    25 fő 
 Szedres              100 fő 

         Medina     25 fő 
Bölcsőde: Szekszárd, Kadarka utca   14 fő 
      Szekszárd, Perczel Mór utca  14 fő 
Családi napközi: Szekszárd, Mérey utca    5 fő 

    Szekszárd, Kadarka utca    5 fő 
                Medinai      7 fő” 

 
 

Záró rendelkezések: 
Az alapító okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 
2014. február 14-én kelt, VI. 75-4/2014. számú, egységes szerkezetű alapító okirata 
hatályát veszti.  
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Jelen alapítóokirat-módosítást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése .../2014. (…….) határozatával, Medina Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ../2014. (…..) határozatával, Szedres Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ../2014. (…..) határozatával fogadta el. 

 
 
Szekszárd, 2014. ………………...   
 
 
 
 
 
 
 
      Kovács János        Vén Attila  
       polgármester                           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

Ács Rezső 
polgármester 
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2. sz. melléklet 

 
Szám: VI. 75-./2014. 
 

Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, Szedres Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Medina Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) és 83. § (2) 
bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7-11. §-ai, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a,  továbbá a Szekszárd-
Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (Társulás) társulási megállapodása alapján a 
Társulás által fenntartott fent megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők 
szerint határozza meg:  
 
1. A költségvetési szerv, intézmény neve, székhelye, telephelyei: 
1.1. Neve:  

Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 
1.2. Rövid neve: 

2. Számú Óvoda 
1.3. Székhelye: 

7100 Szekszárd, Mérey u. 37-39. 
1.4. Telephelyei, tagintézményei: 
1.4.1. Tagintézmények: 

• Szekszárdi 2. Számú Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája 
7056 Szedres, Széchenyi u. 44. 

• Szekszárdi 2. Számú Óvoda Medinai Tagóvodája 
7057 Medina, Petőfi S. u. 10. 

1.4.2. További telephelyek (feladat-ellátási helyek): 
• 7100 Szekszárd, Kadarka utca 110. 
• 7100 Szekszárd, Perczel Mór utca 4. (bölcsődei csoport) 
• 7100 Szekszárd, Zrínyi utca 78. (óvodai csoport) 

 
2. A költségvetési szerv közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a szerinti óvodai nevelés, 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. 
§-a szerinti bölcsődei ellátás, illetve 43. §-a szerinti családi napközi szolgáltatás. 
 

3. A költségvetési szerv tevékenysége: 
3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Részt vesz az alábbi önkormányzati feladatok ellátásában: 
3.1.1. Ellátja a következő óvodai nevelési feladatokat: 
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• az óvodáskorú (3-7 éves) gyermekek testi-lelki-szellemi szükségleteinek 
kielégítése; 

• a gyermekek érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelése, szocializációjának 
biztosítása; 

• a gyermekek anyanyelvi, valamint értelmi fejlesztésének és nevelésének 
megvalósítása; 

• a gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészséges környezet 
biztosítása; 

• a gyermeki fejlődést elősegítő tevékenységek megszervezése; 
• a személyiségvonások fejlesztése a játéktevékenységeken keresztül sokoldalú 

tapasztalatszerzés biztosításával; 
• különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált nevelésének 

megvalósítása; 
• nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása; 
• az esélyegyenlőség kialakítása, a különböző hátrányok minél teljesebb 

kompenzálása.    
3.1.2. Ellátja a következő bölcsődei nevelési feladatokat: 

• egészséges életmód szokásainak alakítása, a gyermekek gondozása; 
• a gyermekek érzelmi nevelése és szocializálása. 

3.1.3. Az előző pontban felsorolt feladatokat ellátja a családi napközi csoportjaiban is. 
3.2. A költségvetési szerv tevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

- felzárkóztató nevelés kis létszámú csoportban 
- integrált óvodai nevelés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
- mozgáskorlátozott gyermekek integrált nevelése 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai nevelése 
integráltan 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
- roma nemzetiségi nevelés 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

- intézményi kedvezményes étkeztetés 
- intézményi ingyenes étkeztetés 
- speciális ellátást igénylő gyermekek étkeztetése 

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 
- gyógytestnevelés 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok  

3.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020  Óvodai nevelés 

3.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 
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Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 
Szekszárd város, Szedres és Medina község közigazgatási területe. 
A szedresi, illetve medinai tagintézmények elsődleges ellátási körzete Szedres, illetve 
Medina. 
A szekszárdi feladat-ellátási helyek kötelező felvételi körzetét a fenntartó évente 
határozatban állapítja meg.  
Szabad kapacitás esetén, a férőhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény 
szolgáltatásai a Tolna megye közigazgatási területén lakók számára is biztosíthatók. 
 

5. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 
5.1. Teljes jogkörrel rendelkező irányító szerv neve, székhelye: 

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 

5.2. Alapító szervek neve, székhelye: 
5.2.1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
5.2.2. Medina Község Önkormányzata 

7057 Medina, Kossuth Lajos utca 59. 
5.2.3. Szedres Község Önkormányzata 

7056 Szedres, Arany János utca 2. 
5.3. Fenntartó szerv neve, székhelye: 

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
 

6. A költségvetési szerv típusa: 
Többcélú intézmény: közös igazgatású köznevelési intézmény (óvoda, bölcsőde, családi 
napközi)     
 

7. A költségvetési szerv jogállása: 
Önálló jogi személy. 
 

8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 
Óvoda: Szekszárd, Mérey utca            129 fő 

       Szekszárd, Kadarka utca   75 fő 
 Szekszárd, Zrínyi utca    25 fő 
 Szedres, Széchenyi utca            100 fő 
 Medina, Petőfi Sándor utca  25 fő 

Bölcsőde: Szekszárd, Kadarka utca  14 fő 
Szekszárd, Perczel Mór utca  14 fő 

Családi napközi: Szekszárd, Mérey utca    5 fő 
    Szekszárd, Kadarka utca   5 fő 
    Medina, Petőfi Sándor utca   7 fő 

 
9. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A mindenkori szekszárdi, medinai, illetve szedresi ingatlankataszter és vagyonleltár, 
valamint a társulási megállapodás szerint. 
 

10. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
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A társult önkormányzatok vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkori 
rendelet, valamint a társulási megállapodás szerint.  
 

11. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó 
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázat útján, határozott 
időre Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa – Társulás 
tagjai képviselő-testületeinek véleményét előzetesen kikérve – nevezi ki, bízza meg.  
 

12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, egyes 
foglalkoztatottjainak jogviszonya a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
szerinti munkaviszony, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
szerinti polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás). 
 

Záró rendelkezések: 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi 2014. február 14-
én kelt, VI. 75-4/2014. számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
.../2014. (…...) határozatával, Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
../2014. (…..) határozatával, Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
.../2014. (…...) határozatával fogadta el.  

 
 
Szekszárd, 2014. ……………………...   
 
 
 
 
 
 
      Kovács János        Vén Attila  
       polgármester                           polgármester 
 
 
 
 
 

Ács Rezső 
polgármester  

 


