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ELŐTERJESZTÉS 
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013. június 18-ai rendes ülésére 
 
Hiv. szám: 3429/2013. Tárgy: Javaslat a Weöres Sándor Óvoda Alapító 

Okiratának módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) más 
megfogalmazásban határozza meg a sajátos nevelési igényű gyermekek definícióját, mint ami a Weöres 
Sándor Óvoda jelenleg hatályos alapító okiratában szerepel, ezért azt ennek megfelelően módosítani 
kell. Az Nkt. 4. § 25. pontja szerint: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

 
Az intézményvezető tájékoztatása alapján, a jogszabályi előírásokat, valamint a rendelkezésére 

álló személyi és tárgyi feltételek figyelembe véve, az óvoda az alábbi gyermekek integrált nevelését 
tudja ellátni, ezért kéri az alapító okiratban ezt feltüntetni: 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, ellátása, akik a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakértői véleménye alapján enyhe érzékszervi (látás, hallás), enyhe értelmi, enyhe 
beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (enyhe tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalni, és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslatok: 
1. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) 2013. június 19-ei hatállyal jóváhagyja a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres 
Sándor Óvoda Alapító Okiratának – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti – 4. számú módosítását, 

b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására, 
c) felhatalmazza a Polgármestert, a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés 

módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
2. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) 2013. június 19-ei hatállyal jóváhagyja a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres 
Sándor Óvoda – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, 

b) felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum aláírására, 

1 
 

mailto:titkarsag@dunavarsany.hu
http://www.dunavarsany.hu/


c) felhatalmazza a Polgármestert a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés 
módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A határozati javaslatok elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi, Jogi, és Ügyrendi Bizottság 

Humánpolitikai Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Janzsó Zsuzsanna intézmény-felügyeleti ügyintéző 
 
Az előterjesztés mellékletei: Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 

Alapító Okiratának 3. számú módosítása 
 Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 
 
Dunavarsány, 2013. június 11. 
 
 
 

 
 Bóna Zoltán 

 polgármester 
 
 
Az előterjesztés törvényes:  
 

 dr. Szilágyi Ákos 
              jegyző 
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1. számú melléklet 
 

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
WEÖRES SÁNDOR ÓVODA 

 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat 
Weöres Sándor Óvoda felügyeleti szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján; a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. tv. 21. §-a, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. §-a szerint, az intézmény részére a Dunavarsány Nagyközség 
Tanács VB által alapított 84/2000. (VI. 19.), a 125/2004. (VI. 08.), a 150/2006. (XI. 14.), a 93/2008. 
(VI. 03.), a 181/2009. (V.21.), a 23/2010. (II. 09.), a 145/2011. (IX. 05.), valamint a 128/ 2012. (X. 10) 
Kt. határozattal módosított Alapító Okiratát (a továbbiakban Alapító Okirat), az alábbiak szerint 
módosítja:∗ 
 

1. A költségvetési szerv neve: 
Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 
(a továbbiakban: költségvetési szerv) 

 
1.1. A költségvetési szerv rövidített neve: 

Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. (I-II. épület) 
 

3. A költségvetési szerv PIR száma: 653486 
 

4. A költségvetési szerv OM azonosítója: 37287 
 

5. A költségvetési szerv alapítója, alapításának időpontja: 
Dunavarsány Nagyközség Tanács VB (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.); 
1962. 
 

6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (4) bekezdése valamint 
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (l)-(2) bekezdésében 
meghatározottak alapján, kötelező feladatként látja el az óvodai nevelést. 
 

7. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

TEÁOR szerint Szakfeladatrend szerint 
Száma Neve Száma Neve 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 851011 Óvodai nevelés ellátás 
  851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelése, ellátása, akik a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakértői véleménye 
alapján enyhe érzékszervi (látás, hallás), 
enyhe értelmi, enyhe beszédfogyatékos, vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (enyhe 
tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

∗ Jelen módosító Alapító Okiratban a módosítások dőlt betűvel vannak szedve. 
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56.29 Egyéb vendéglátás 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
 

68.20 Saját tulajdonú, bérelt 
ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
7.1. A költségvetési szerv kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem végez és nem folytat. 

 
8. A költségvetési szerv szakágazata: 851020 - Óvodai nevelés 

 
9. A költségvetési szerv működési köre: Dunavarsány Város közigazgatási területe. 

 
10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. 
 

11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
 

11.1. Gazdálkodási feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv: 
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal. 
 

12. A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy. 
 

13. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
A kinevezéskor hatályos közalkalmazottakról szóló törvényben és a végrehajtására megalkotott 
kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével, közalkalmazotti jogviszony keretein belül, 
nyilvános pályázat útján, öt év, határozott időtartamra Dunavarsány Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nevezi ki. 
A költségvetési szerv vezetőjének elnevezése: óvodavezető. 
 

14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban történik, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény alapján. 

 
15. Az intézmény képviseletére jogosult: 

A költségvetési szerv vezetője (az óvodavezető), aki teljes jogkörrel képviseli a költségvetési 
szervet, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott.  

 
16. A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe: 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete; 
2336 Dunavarsány, Kossuth L. 18. 
 

17. A költségvetési szerv típusa: óvoda. 
 

18. A költségvetési szerv nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: __ 
 

19. A költségvetési szerv tagintézményei: __ 
 

20. Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám: 
a költségvetési szerv székhelyén: 270 fő, 
a költségvetési szerv telephelyén: 90 fő. 
 

21. A csoportok száma: 12. 
 

22. A költségvetési szerv telephelye, címe: 
Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda Nagyvarsány,  
2336 Dunavarsány, Bartók B. u. 25. 
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23. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 

 
23.1. Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv részére biztosítja, 

használatra átadja Dunavarsány Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező: 
a. 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. sz. alatt lévő 77/1 hrsz.-ú, 
b. 2336 Dunavarsány, Bartók B. u. 25. sz. alatt lévő 1962 hrsz-ú, 
belterületi felépítményes ingatlanokat. 

 
23.2. A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon ún. könyv szerinti értékeit 

(adatait) az ingatlan tulajdonosa, a tárgy évi „Dunavarsány Város Önkormányzatának 
költségvetési zárszámadásáról” szóló rendeletének vagyonkimutatásról szóló mellékletében 
évente, folyamatosan rögzíti, és nyilvántartja. 

 
23.3. A költségvetési szerv ingó vagyona: a leltár szerint átadott és nyilvántartott immateriális javak 

és tárgyi eszközök, melyeket az intézmény feladata ellátásához szabadon felhasználhat. 
 

24. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga: 
 

24.1. A költségvetési szerv használatában és birtokában lévő ingatlan vagyont kizárólag 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete idegenítheti el és terhelheti meg 
(jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba bármely jogot, tényt vagy kötelezettséget), – a 
mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény, valamint a Képviselő-testület által 
megalkotott, a jogügylet előkészítése időpontjában hatályos „Dunavarsány Város 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól” szóló rendelet keretei között. 

 
24.2. A költségvetési szerv tulajdonában, illetve használatában és birtokában lévő ingó vagyont 

a) a Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott, a Képviselő-testülethez és annak egyes szerveihez 
kapcsolódó gazdálkodási hatáskörök (jogkörök) alapulvételével,  

b) az irányító szerv képviseletében eljáró település Polgármestere által kiadott – a 
költségvetési szerv gazdálkodási feladatait ellátó Dunavarsányi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzője által ellenjegyzett – utasításban meghatározott értékhatár keretei között 
1. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
2. a Képviselő-testület Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsága, 
3. az Önkormányzat tulajdonosi jogait képviselő, gyakorló Polgármester jogosult 

elidegeníteni 
a költségvetési szerv alapfeladatainak biztosítását szolgáló ingó vagyon további biztosításának 
kötelezettsége mellett. 
 

25. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló elszámolási számla: 
11742180-16796191 
 

26. A költségvetési szerv adószáma: 
16796191-2-13 

 
Dunavarsány, 2013. június 18. 
 
 
 
 
    Bóna Zoltán      dr. Szilágyi Ákos 
    polgármester      jegyző 
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2. számú melléklet 
 

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
WEÖRES SÁNDOR ÓVODA 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKESZTBE FOGLALVA 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat 
Weöres Sándor Óvoda felügyeleti szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján; a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. tv. 21. §-a, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. §-a szerint, az intézmény részére a Dunavarsány Nagyközség 
Tanács VB által alapított 84/2000. (VI. 19.), a 125/2004. (VI. 08.), a 150/2006. (XI. 14.), a 93/2008. 
(VI. 03.), a 181/2009. (V.21.), a 23/2010. (II. 09.), a 145/2011. (IX. 05.), valamint a 128/ 2012. (X. 10) 
Kt. határozattal módosított Alapító Okirat helyett, a …/2013. (VI. 18.) Kt. határozattal módosított, 
alábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja ki: 
 

27. A költségvetési szerv neve: 
Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda 
(a továbbiakban: költségvetési szerv) 

 
27.1. A költségvetési szerv rövidített neve: 

Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány 
 

28. A költségvetési szerv székhelye: 
2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. (I-II. épület) 
 

29. A költségvetési szerv PIR száma: 653486 
 

30. A költségvetési szerv OM azonosítója: 37287 
 

31. A költségvetési szerv alapítója, alapításának időpontja: 
Dunavarsány Nagyközség Tanács VB (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.); 
1962. 
 

32. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (4) bekezdése valamint 
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (l)-(2) 
bekezdésében meghatározottak alapján, kötelező feladatként látja el az óvodai nevelést. 
 

 
33. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 
TEÁOR szerint Szakfeladatrend szerint 
Száma Neve Száma Neve 
85.10 Iskolai előkészítő oktatás 851011 Óvodai nevelés ellátás 
  851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelése, ellátása, akik a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakértői véleménye 
alapján enyhe érzékszervi (látás, hallás), 
enyhe értelmi, enyhe beszédfogyatékos, vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (enyhe 
tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
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56.29 Egyéb vendéglátás 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
 

68.20 Saját tulajdonú, bérelt 
ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

    
 
33.1. A költségvetési szerv kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem végez és nem folytat. 

 
34. A költségvetési szerv szakágazata: 851020 - Óvodai nevelés 

 
35. A költségvetési szerv működési köre: Dunavarsány Város közigazgatási területe. 

 
36. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. 
 

37. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
 

37.1. Gazdálkodási feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv: 
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal. 
 

38. A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy. 
 

39. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
A kinevezéskor hatályos közalkalmazottakról szóló törvényben és a végrehajtására megalkotott 
kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével, közalkalmazotti jogviszony keretein belül, 
nyilvános pályázat útján, öt év, határozott időtartamra Dunavarsány Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nevezi ki. 
A költségvetési szerv vezetőjének elnevezése: óvodavezető. 
 

40. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban történik, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény alapján. 

 
41. Az intézmény képviseletére jogosult: 

A költségvetési szerv vezetője (az óvodavezető), aki teljes jogkörrel képviseli a költségvetési 
szervet, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott.  

 
42. A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe: 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete; 
2336 Dunavarsány, Kossuth L. 18. 
 

43. A költségvetési szerv típusa: óvoda. 
 

44. A költségvetési szerv nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: __ 
 

45. A költségvetési szerv tagintézményei: __ 
 

46. Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám: 
a költségvetési szerv székhelyén: 270 fő, 
a költségvetési szerv telephelyén: 90 fő. 
 

47. A csoportok száma: 12. 
 

48. A költségvetési szerv telephelye, címe: 
Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda Nagyvarsány,  
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2336 Dunavarsány, Bartók B. u. 25. 
 

49. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon: 
 

49.1. Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv részére biztosítja, 
használatra átadja Dunavarsány Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező: 
a. 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. sz. alatt lévő 77/1 hrsz.-ú, 
b. 2336 Dunavarsány, Bartók B. u. 25. sz. alatt lévő 1962 hrsz-ú, 
belterületi felépítményes ingatlanokat. 

 
49.2. A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon ún. könyv szerinti értékeit 

(adatait) az ingatlan tulajdonosa, a tárgy évi „Dunavarsány Város Önkormányzatának 
költségvetési zárszámadásáról” szóló rendeletének vagyonkimutatásról szóló mellékletében 
évente, folyamatosan rögzíti, és nyilvántartja. 

 
49.3. A költségvetési szerv ingó vagyona: a leltár szerint átadott és nyilvántartott immateriális javak 

és tárgyi eszközök, melyeket az intézmény feladata ellátásához szabadon felhasználhat. 
 

50. A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga: 
 

50.1. A költségvetési szerv használatában és birtokában lévő ingatlan vagyont kizárólag Dunavarsány 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete idegenítheti el és terhelheti meg (jegyeztethet be 
az ingatlan-nyilvántartásba bármely jogot, tényt vagy kötelezettséget), – a mindenkor hatályos 
helyi önkormányzatokról szóló törvény, valamint a Képviselő-testület által megalkotott, a 
jogügylet előkészítése időpontjában hatályos „Dunavarsány Város Önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól” szóló rendelet keretei között. 

 
50.2. A költségvetési szerv tulajdonában, illetve használatában és birtokában lévő ingó vagyont 

a. a Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott, a Képviselő-testülethez és annak egyes szerveihez 
kapcsolódó gazdálkodási hatáskörök (jogkörök) alapulvételével, 

b. az irányító szerv képviseletében eljáró település Polgármestere által kiadott – a 
költségvetési szerv gazdálkodási feladatait ellátó Dunavarsányi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzője által ellenjegyzett – utasításban meghatározott értékhatár keretei között 
1. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
2. a Képviselő-testület Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottsága, 
3. az Önkormányzat tulajdonosi jogait képviselő, gyakorló Polgármester jogosult 

elidegeníteni 
a költségvetési szerv alapfeladatainak biztosítását szolgáló ingó vagyon további biztosításának 
kötelezettsége mellett. 
 

51. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló elszámolási számla: 
11742180-16796191 
 

52. A költségvetési szerv adószáma: 
16796191-2-13 

 
Dunavarsány, 2013. június 18. 
 
 
 
 
 
 
    Bóna Zoltán      dr. Szilágyi Ákos 
    polgármester      jegyző 
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Záradék: 
1. Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete    /2013. (VI. 18.) számú Kt. határozatával 2013. 06. 19. napjával hagyta jóvá. 

 
2. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg az Intézmény részére 129/2012. (X. 
10.) Kt. határozattal jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 
2013. 06. 18-ei hatállyal visszavonta. 

 
 
 
 
 
 
    Bóna Zoltán      dr. Szilágyi Ákos 
    polgármester      jegyző 
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