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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6.
pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok körében gondoskodni
az óvodai ellátásról. Tapolca város e feladatának a Tapolcai Óvoda fenntartásával és
működtetésével tesz eleget.
Az elmúlt időszak tapasztalatai, a jogszabályi, valamint az óvoda életében bekövetkezett
változások a Tapolcai Óvoda intézményátszervezését teszik szükségessé.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja
alapján intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat 21. §
(3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan
vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.
Az Nkt. 21. § (3) bekezdése szerint: „A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai
alapdokumentuma tartalmazza:
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…..”
Mint a fentiekből is kitűnik, az óvoda székhelyének, tagintézményének módosulása
intézményátszervezésnek minősül.

A Képviselő-testület a 19/2014. (II. 14.) számú határozatában kifejezte szándékát, hogy az
óvoda
elnevezése,
székhelye,
tagintézmények
elnevezése
vonatkozásában
intézményátszervezést hajt végre az alábbiak szerint:
Székhely:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
8300 Tapolca, Darányi Ignác u. 4.
OM azonosító: 201169
1. Tagintézmény:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye (korábban: Szivárvány
intézményegység)
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
2. Tagintézmény:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye (korábban: Szivárvány tagintézmény)
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.
3. Tagintézmény:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.) 123-126 §-ai a
köznevelési intézmény hivatalos nevét, egyedi elnevezését, a tagintézmény elnevezését
szabályozzák, a fenti elnevezések ennek alapján kerültek megállapításra.
Az Nkt. óvodai csoportlétszámokra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve (min. létszám:
13 fő, max. létszám: 25 fő, átlaglétszám: 20 fő), a 21 óvodai csoportba felvehető maximális
gyermeklétszám 525 fő. Az óvodavezetővel történt egyeztetések alapján emiatt a felvehető
maximális gyermeklétszám 630-ról 525 főre való változtatása is indokolt az alapító okiratban,
hisz az elmúlt évek létszámadatai azt bizonyítják, hogy az óvodások száma 500 fő fölé nem
emelkedett.
A Képviselő-testület a 19/2014. (II. 14.) számú határozatában foglalt szándéknyilatkozat
képezte a törvény által kötelezően előírt véleményeztetési eljárás alapját.
Az Nkt. 83. § (3) bekezdés alapján a vélemény kialakítása előtt be kell szerezni az intézmény
alkalmazotti közössége, az óvodaszék, az iskolaszék, és a szülői szervezet véleményét.
A Kjt. 6. § (3) bekezdés alapján a képviselő-testület a döntése előtt az érintett, megfelelő
szintű szakszervezetekkel véleményezteti a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes
ágazatokba tartozók csoportját érintő intézkedés tervezetét. A tervezetet a döntés előtt
legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a véleményezésre jogosult szakszervezeteknek.
A véleményezési
átszervezéséről.

eljárást

követően

dönthet

a

Képviselő-testület

az

intézmény

Az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus
hónapok kivételével - nevelési évben
a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
b) óvodai csoportot nem szervezhet át, és nem szüntethet meg,
c) óvoda feladatait nem változtathatja meg.

Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,
d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban.
Az intézmény alkalmazotti közösségével, a szülői szervezettel és a véleményezésre jogosult
szakszervezettel az egyeztetések megtörténtek, tehát a Képviselő-testület dönthet az
átszervezésről, és ennek megfelelően az óvoda alapító okiratának módosításáról. A
módosított alapító okirat tartalmazza az óvoda, mint költségvetési szerv alaptevékenységének 2014. január 1-jétől hatályos kormányzati funkciók szerinti besorolását is.
A Képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor az intézményi dokumentumok,
szabályzatok, táblák és bélyegzők stb. módosítására és a nyilvántartások (MÁK, KIR stb.)
átvezetésére.
Az alkalmazotti közösség, a szülői szervezet, a szakszervezet véleménye, valamint az alapító
okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés
mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
fenntartásában
működő
Tapolcai
Óvodában
intézményátszervezést hajt végre az alábbiak szerint:
Az óvoda neve és székhelye:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
8300 Tapolca, Darányi Ignác utca 4.
Tagintézményei:
1. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye,
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
2. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye,
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.
3. Tapolcai
Kertvárosi
Óvoda
Barackvirág
Tagintézménye, 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Felvehető maximális gyermek és tanulólétszám: 525 fő
Felkéri a polgármestert
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

szükséges

intézkedések

II.
A Képviselő-testület a Tapolcai Óvoda 2013. június 1-jei
hatállyal jóváhagyott alapító okiratának módosítására
kidolgozott alapító okirat tervezetet 2014. június 1.
hatállyal jóváhagyja, és azt a 2. és 3. melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét,
hogy a módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű
alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az
intézmény részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Tapolca, 2014. május 12.
Császár László
polgármester

2. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
Módosítás
(tervezet)
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a Tapolcai Óvoda 2013. június 1-jei hatállyal
kiadott alapító okirat szövege a következő szövegrészekkel, kifejezésekkel illetve szavakkal módosul,
illetve egészül ki:
1.) A Tapolcai Óvoda alapító okiratának 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Költségvetési szerv neve:
Tapolcai Óvoda
Idegen neve: --Rövid neve:
--OM azonosító: 201169
Székhelye: 8300 Tapolca, Dobó tér 5.
MÁK-nál nyilvántartott törzsszám: 764377”
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„Költségvetési szerv neve:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Idegen neve: --Rövid neve:
--OM azonosító: 201169
Székhelye: 8300 Tapolca, Darányi Ignác u. 4.
MÁK-nál nyilvántartott törzsszám: 764377”
2.) A Tapolcai Óvoda alapító okiratának 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Szakfeladatok száma és megnevezése alaptevékenység:
Szakfeladat rend szerint:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása”
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„Költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés”
3.) A Tapolcai Óvoda alapító okiratának 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet alapján.
Az intézmény vezetője az óvodavezető, akit Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete határozott időre bíz meg, aki az intézmény dolgozói felett
munkáltatói joggal rendelkezik.”
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján, az intézmény
vezetője az óvodavezető, akit Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
határozott időre bíz meg, aki az intézmény dolgozói felett munkáltatói joggal
rendelkezik.”
4.) A Tapolcai Óvoda alapító okiratának 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján, és a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.”
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény.”
5.) A Tapolcai Óvoda alapító okiratának 18. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Tagintézményei:
Székhelyen működő:
Intézményegység

Tapolcai Óvoda
Szivárvány Intézményegysége
8300 Tapolca, Dobó tér 5.

Tagintézmény:

Tapolcai Óvoda
Szivárvány Tagintézménye
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

Tagintézmény:

Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Tagintézmény:

Tapolcai Óvoda
Kertvárosi Tagintézménye
8300 Tapolca, Darányi I. u. 6.”

Telephelyei:

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„Tagintézményei/telephelyei:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.”

6.) A Tapolcai Óvoda alapító okiratának 21. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Maximális gyermek- tanuló létszám:
Csoportok száma:

fő
csoport

630
21

Feladatellátási hely szerinti bontásban:
Tapolcai Óvoda
Szivárvány Intézményegysége
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
Tapolcai Óvoda
Szivárvány Tagintézménye
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.
Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Tapolcai Óvoda
Kertvárosi Tagintézménye
8300 Tapolca, Darányi I. u. 6.”

180 fő, amely 6 csoport,
90 fő, amely 3 csoport,
180 fő, amely 6 csoport,
180 fő, amely 6 csoport

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
„Felvehető maximális gyermek és tanulólétszám:
Csoportok száma:

525 fő
21 csoport

Feladatellátási hely szerinti bontásban:
Székhely: Tapolcai Kertvárosi Óvoda
8300 Tapolca, Darányi Ignác u. 4.

150 fő, 6 csoport

Tagintézmények:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Szivárvány Tagintézménye
8300 Tapolca, Dobó tér 5.

150 fő, 6 csoport

Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Barackvirág Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

150 fő, 6 csoport

Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Hársfa Tagintézménye
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.”

75 fő, 3 csoport

Tapolca, 2014. május 30.
P.H.
Császár László
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző

Záradék:
A Tapolcai Óvoda alapító okirat módosítását (és így az egységes szerkezetű, új Alapító Okiratot)
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2014. (V. 30.) Kt. határozatával 2014. június 1.
hatállyal hagyta jóvá.
Tapolca, 2014. május 30.
P.H.
Ughy Jenőné
jegyző

3. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetben
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (1) bekezdése b) pontja és az (5) bekezdésében foglaltak alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése, és a
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító
okiratot adja ki:
1. Költségvetési szerv neve:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Idegen neve: --Rövid neve: --OM azonosító: 201169
Székhelye: 8300 Tapolca, Darányi u. 4.
MÁK-nál nyilvántartott törzsszám: 764377
2. Létrehozásáról rendelkező határozatok:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2008. (VI. 27.) Kt.
határozata.
3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Barackvirág Óvoda
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Kertvárosi Óvoda
8300 Tapolca, Darányi u. 4.
Szivárvány Óvoda
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás.
5. Alaptevékenysége:
Szakágazati rend szerint:
851020 Óvodai nevelés
Az illetékes – a tanulási képességet vizsgáló vagy a fogyatékosság típusának megfelelő országos
– szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményével rendelkező azon sajátos nevelési
igényű gyermekek, akiknek nevelése integrált formában megvalósítható – összhangban a
nemzeti köznevelésről1szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában meghatározottal– az
alábbiak szerint:
Sajátos nevelési igényű gyermek, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
6. Költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096010
Óvodai intézményi étkeztetés
7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak határa a szerv kiadásaiban:

---

8. Működési köre:
Tapolca város és Raposka község közigazgatási területén lakóhellyel,
illetve tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek.
9. Alapító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
10.

Fenntartó neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

11. Működtető neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
12. Gazdálkodási jogkör:
Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, amelyek felett
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai
alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik,
ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló
külön szervezeti egység nélkül – elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági
feladatait a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
látja el.
13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján, az intézmény
vezetője az óvodavezető, akit Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
határozott időre bíz meg, aki az intézmény dolgozói felett munkáltatói joggal
rendelkezik.
14. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.
15. Irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
16. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
17. Az intézmény típusa:

óvoda

18. Tagintézményei/telephelyei:
Telephelyei:
 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

19. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján
elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves leltára tartalmazza.
20. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.
21. Felvehető maximális gyermek és tanulólétszám: 525 fő
Csoportok száma:
21 csoport
Feladatellátási hely szerinti bontásban:
Székhely: Tapolcai Kertvárosi Óvoda
8300 Tapolca, Darányi Ignác u. 4.

150 fő, 6 csoport

Tagintézmények:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Szivárvány Tagintézménye
8300 Tapolca, Dobó tér 5.

150 fő, 6 csoport

Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Barackvirág Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

150 fő, 6 csoport

Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Hársfa Tagintézménye
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

75 fő, 3 csoport

Tapolca, 2014. május 30.
P.H.
Császár László
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző

Záradék:
A Tapolcai Óvoda alapító okirat módosítását (és így az egységes szerkezetű, új Alapító Okiratot)
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2014. (V. 30.) Kt. határozatával 2014. június 1.
hatállyal hagyta jóvá.

Tapolca, 2013. május 31.
P.H.
Ughy Jenőné
jegyző

