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Előterjesztő: Horváthné Simon Marianna elnök 
 
Előkészítette: dr. Varga Viktória jegyző 
  

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Nivegy-völgyi Óvoda alapító okiratát a kormányzati funkciókódok, illetve a 2016 évi 
módosítás óta eltelt időben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt kell módosítani.  
 
A kormányzati funkciók közé fel kell venni a Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 
funkciókódot, illetve a szociális étkezés esetében változott a funkciókód megnevezése.            
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) 84. (9) bekezdés a) pontja 
értelmében a települési önkormányzat, az állami fenntartó a nemzetiségek jogairól szóló 
törvény szerinti nemzetiségi köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntéséhez 
beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését. 
 
Az Nkt. értelmében intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító 
okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének 
módosulásával jár. Az alaptevékenység megnevezése ezek közé tartozik. 
 
Az alapító okirat módosítása az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Nivegy-völgyi Óvoda alapító 
okiratának az előterjesztés melléklete szerinti 
módosításával egyetért. 
 

 
Szentantalfa, 2021. május 18. 
    

      Horváthné Simon Marianna  
                      elnök 
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Okirat száma: SZA/         /2021. 
 
 

Módosító okirat 
 

A Nivegy-völgyi Óvoda Nivegy-völgyi Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulásának 
Társulási Tanácsa által 2016. december 14. napján kiadott, 1/2016. számú alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – /2021. (V.21.) NÖÓT 
határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai ellátás a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján; 
óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pont a) alpontja 
alapján; 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 
§ 14a. pont b) alpontja alapján; 
a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pont r) alpontja alapján; 
gyermekétkeztetés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 21. § (1) bekezdése alapján; 
szociális étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. 
§ (1) bekezdés alapján.” 
 
2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai ellátás, óvodai nevelés, gyermekétkeztetés, 
szociális étkeztetés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése” 
 
3. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 kormányzati 
funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek            
2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
3 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
4 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
8 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

 
4. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodavezetőt pályázati eljárás során 
Szentantalfa Község Önkormányzata képviselő-testülete nevezi ki öt éves időtartamra, bízza meg, 
menti fel és a polgármester gyakorolja vele szemben az egyéb munkáltatói jogokat a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet alapján. A kinevezést, a megbízást és a fegyelmi eljárást megelőzően ki kell kérni az 
intézmény fenntartására társult önkormányzatok képviselő-testületének véleményét. A vezető 
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jogállása: magasabb vezető. Az intézmény vezetője önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. 
Az óvodavezető az intézmény dolgozói tekintetében önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik.” 
 
5. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„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, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról 

2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 megbízási jogviszony A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
6. Az alapító okirat 6.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai ellátás a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján; 
óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pont a) alpontja 
alapján; 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 
§ 14a. pont b) alpontja alapján; 
a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. pont r) alpontja alapján; 
gyermekétkeztetés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 21. § (1) bekezdése alapján; 
szociális étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. 
§ (1) bekezdés alapján” 
 
7. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 
 

 feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Nivegy-völgyi Óvoda óvoda  55 
 
Jelen módosító okiratot 2021. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 


	ELŐTERJESZTÉS

