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Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 10-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/5059-3/2022. Tárgy: Javaslat Dunavarsány Város Onkormányzat
Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyminisztérium pályázati kiírást jelentetett meg 2019. július 19-én "Onkormányzati
tulajdonú bölcsödei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest Megyében"
(PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019) tárgyában. A pályázati kiírás célja a 3 éven aluli gyennekek
ellátását biztosító intézményrendszer kapacitásának fejlesztése. A KépvÍselö-testület a 125/2019. (VIII.
26. ) számú határozatával döntött arról, hogy a fenti tárgyú pályázati támogatás iránti kérelmet
benyújtja. A 127/2019. fVIII. 26. ) számú Képviselő-testületi határozat szerint a Dunavarsány, 3702/1
hrsz-ú ingatlanon 4 csoportszobás bölcsöde építésére irányúló költségeket biztosította, illetve a
128/2019. CVIII. 26. ) számú határozata alapján az intézménynek a "Tündérország Bölcsőde" elnevezést
adta.

A fentiek alapjan a K.épviselő-testület 168/2021. (XII. 14) számú határozatával döntött a bölcsode
működtetéséröl, mely szerint azt óvoda-bölcsőde többcélú intézmény keretei között kívánja működtetni
a Weöres Sándor Ovodával Közös Szervezeti egységben.

A 15/2019 (XII. 7.) PM rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szerv közfeladatait,
szakmai tevékenységeit a rendelet mellékletében foglalt kormányzati fiuikció szerint - fimkciószámmal
és megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában fel kell tűntetni. Az alapító okirat legutóbbi
módositása óta változott a kötelezöen feltüntetendö kormányzati funkciók száma és megnevezése,
amely miatt módosítam szükséges az intézmény alapító okiratát. A kormányzati funkciók száma és
elnevezése, amellyel szükséges kiegészíteni az okiratot az alábbi:
-104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsödében történö ellátása.
-104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali köznevelési mtézményében.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak megtárgyalni, és a
határozatijavaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati "avaslatok:

1. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) 2022. július 1-ei hatállyal jóváhagyja a Dunavarsány Város Onkormányzat Dunavarsányi

Ovoda-Bölcsőde Alapító Okiratának - jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti - módosítását,

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

Allamkincstárnál szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) 2022. július 1-ei hatállyal jóváhagyja a Dunavarsány Város Onkormányzat Dunavarsányi

Ovoda-BSlcsőde - jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. swmú melléklete
szerinti - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát,

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

módosítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készftette: Fenyvesi-Jóri Teréz intézmény-felügyeleti ügyintéző

Az előterjesztés mellékletei: - Dunavarsány Város Onkonnányzat Dunavarsányi Ovoda-Bölcsöde
Alapitó Okiratának módosítása

- Dunavarsány Város OlAormányzat Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata

Dunavarsány, 2022. május 4.

Gfrg^neVarg^Tünde

^°lbs o"+o.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ako '(?
jegyzo 'Syzo



okiratszáma: 5059-2/2022.

Módosító okirat

A Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor Ovoda a Dunavarsány Város

Onkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. május 27. napján kiadott 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- a

Dunavarsány Város Onkormányzat Képviselő-testületének ..., 2022. ( . . ) számú

határozatára flgyelemmel- a következők szerint módosítom:

l.Az előző alapító okirat 1. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1. 1.A költségvetési szerv

1. 1. 1. megnevezése: Dunavarsányi Ovoda- Bölcsőde

1. 2.A költségvetési szerv

1. 1. 1. székhelye: 2336 Dunavarsány, Arpád utca 14.

1. 1.2. tele hel e i :

tele hel me nevezése tele hel címe

2336 Dunavarsány, Bartók Béla utca 25.Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde Weöres
Sándor Ovodá'a

Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde
Tündérorszá Bölcsődé'e

2336 Dunavarsány, Habitat utca 30.

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

4. 3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Ovodai nevelés-ellátás, bölcsődei-ellátás, óvodai és bölcsődei intézményi étkeztetés.

Az intézmény ellátja a gyermekek óvodai nevelését 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig,
különösen az utolsó évben az iskolai nevelés- oktatásra való felkészi'tést, valamint a sajátos
nevelési igényű gyermek [beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos és egyéb pszichés
fejlodési zavarral küzdő SNI-s gyermek, enyhe mozgásszervi fogyatékos gyermek, enyhe
érzékszervi fogyatékos gyermek) óvodai nevelését.
Bölcsődei ellátás során a családba nevelkedő 3 éven aluli gyermekeke napközbeni ellátását,

szakszerű gondozását és nevelését biztosítja az intézmény.

Gyermekétkeztetés keretében napi háromszori étkezést biztosít a gyermekek számára.



3.Az előző alapító oklrat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

1 091110

091120

091140

104031

104035

096015

096025

kormányzati funkció megnevezése

Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézmén ében

G ermekétkeztetés köznevelési intézmén ben

Munkahel i étkeztetés köznevelési intézmén ben

4.Az előző alapító okirat 5. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. 1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: az intézmény vezetőjét Dunavarsány
Város Onkormányzat Képviselő-testülete bfzza meg, pályázat útján, határozott 5 éves
időtartamra. Megbízást a Nemzeti köznevelésről szóló törvény 67. §-ában meghatározott
feltételekkel rendelkező, pedagógus munkakörben határozatlan időre alkalmazott, illetőleg a
megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben határozatlan időre kinevezett
közalkalmazott kaphat. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója Dunavarsány Város
Onkormányzat polgármestere. A vezetőt Dunavarsány Város Onkormányzat Képviselő-
testülete mentheti fel.

S.AZ előző alapító okirat 5. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. 2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyekjogviszonya:

fo lalkoztatási 'o iszon

munkaviszony

közalkalmazotti jogviszony

'o iszon szabál ozó 'o szabál

2012. évi I. törvény a munka
törvén kön éről,
1992. évi XXXIII. tv a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 326/2013. [VIII. 30.) Korm.
rendelet a

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben

történő vé reha'tásáról



6.Az előző alapító okirat 6.1. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

6. 1.A köznevelési intézmény

6. 1. 1. típusa: óvoda-bölcsőde

6. 1. 2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás
valamint sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása beszédfogyatékos, enyhe értelmi
fogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő SNl-s gyermek, enyhe mozgásszervi
fogyatékos gyermek, enyhe érzékszervi fogyatékos gyermek). Gyermekétkeztetés a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján.

6. 1. 3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Avr. ] 7.§(1)
bekezdés a) pontjában meghatározott, ezen felül a működtetéshez, a vagyon
használatához, valamint az a) pontba nem tartozó, a közfeladatai ellátásához szükséges
egyéb előirányzatokkal rendelkező költségvetési szerv. Az Avr. szerinti gazdálkodási
feladatait a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal (székhely: 2336 Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 18.) látja el.

7.Az előző alapító okirat 6. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. 2.A feladatellátási hel enként felvehető maximális ermek-, tanulólétszám

munkarend maximális
alapfeladat ll"l";'^'í'Ki~s"

megnevezése ' , ,, megielolese
megnevezés

Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde

Weöres Sándor Ovodá'a

Dunavarsányi Ovoda-BöIcsőde
Weöres Sándor Ovodá'a

Dunavarsányi Ovoda-BöIcsőde
Tündérorszá Bölcsődé'e

óvodai nevelés heti 40 óra

óvodai nevelés heti 40 óra

bölcsődei heti 40 óra
ellátás

gyermek-,
tanulólétszám

330 fő

90 f6

48fő

8.Az előző alapító okirat 6. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép;

6. 3.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

2336 Dunavarsány, Arpád utca
14.

ingatlan
helyrajzi
szama

77/1

vagyon feletti az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati 'o a

Az intézmény a
használatában
lévő

önkormányzati
vagyont az
alapító okirat 4.
pontjában leírt
tevékenységek
keretében
önállóan
használ'a az

köznevelési

íntézmény

óvodai nevelés



2336 Dunavarsány, Bartók Béla 1962
utca 25.

2336 Dunavarsány, Habitat utca 3702/1
30.

Az intézmény a
használatában
lévő

önkormányzati
vagyont az
alapi'tó okirat 4.
pontjában leírt
tevékenységek
keretében
önállóan

használja az
ingatlan
használati

szerződés

szerínt.

Az intézmény a
használatában
lévő

önkormányzati
vagyont az
alapító okirat 4.
pontjában leírt
tevékenységek
keretében
önállóan

használja az
ingatlan
használati

szerződés
szerínt.

köznevelési

íntézmény

óvodai nevelés

szociális

íntézmény

bölcsődei ellátás

Kelt: Dunavarsány, "időbélyegző szerint"

P.H.

Gergőné Varga Tünde

polgármester



Okiratszáma: 5059-1/2022.

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) és (3) bekezdése alapján a Dunavarsányi Ovoda -
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1. 1. A költségvetési szerv

1. 1.1. megnevezése: Dunavarsányi Ovoda-BöIcsőde

1. 2. A költségvetési szerv

1. 2. 1. székhelye: 2336 Dunavarsány, Arpád utca 14.

1. 2. 2. tele hel e i :

tele hel me nevezése tele hel címe

2336 Dunavarsány, Bartók Béla utca 25.1 Dunavarsányi Ovoda-BöIcsőde Weöres
Sándor Ovodá'a

Dunavarsányi Ovoda-BöIcsőde
Tündérorszá Bölcsődé'e

2336 Dunavarsány, Habitat utca 30.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2. 1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000. 07. 01.

2. 2. A költségvetési szerv alapftására, átalakftására, megszüntetésére jogosult szerv

2. 2. 1. megnevezése: Dunavarsány Város Onkormányzata

2. 2. 2. székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3. 1. A költségvetési szerv irányi'tó szervének

3. 1. 1. megnevezése: Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete

3. 1. 2. székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.



3. 2. A költségvetési szerv fenntartójának

3. 2. 1. megnevezése: Dunavarsány Város Onkormányzata

3. 2. 2. székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4. 1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
szerinti óvodai nevelés. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. szerinti gyermekétkeztetés, bölcsődei ellátás.

4. 2. Aköltsé etési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása:

szaká azatszáma szaká azatme nevezése

1 851020 Ovodai nevelés

4. 3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Ovodai nevelés -ellátás, bölcsődei-ellátás, óvodai és bölcsődei intézményi étkeztetés.

Az intézmény ellátja a gyermekek óvodai nevelését 3 éves kortól a tankötelezettség
kezdetéig, különösen az utolsó évben az iskolai nevelés- oktatásra való felkészi'tést,
valamint a sajátos nevelési igényű gyermek (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos és
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő SNl-s gyermek, enyhe mozgásszervi fogyatékos
gyermek, enyhe érzékszervi fogyatékos gyermek) óvodai nevelését.
Bölcsődei ellátás során a családba nevelkedő 3 éven aluli gyermekeke napközbeni
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja az intézmény.
Gyermekétkeztetés keretében napi háromszori étkezést biztosft a gyermekek számára.

4. 4. A költsé etési szerv ala tevéken sé ének kormán zati funkció szerinti me 'elölése:

kormányzati funkció megnevezésekormányzati
funkciószám

091110

091120

091140

104031

104035

096015

096025

Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézmén ében

G ermekétkeztetés köznevelési intézmén ben

Munkahel i étkeztetés köznevelési intézmén ben

4. 5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dunavarsány közigazgatási területe



5. költségvetési szerv szervezete és muködése

5. 1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Dunavarsány
Város Onkormányzat Képviselő-testülete bfzza meg, pályázat útján, határozott 5 éves
időtartamra. Megbízást a Nemzeti köznevelésről szóló törvény 67. §-ában meghatározott
feltételekkel rendelkező, pedagógus munkakörben határozatlan időre alkalmazott, illetőleg
a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben határozatlan időre kinevezett
közalkalmazott kaphat. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója Dunavarsány Város
Onkormányzat polgármestere. A vezetőt Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-
testülete mentheti fel.

5.2. A költsé etési szervnél alkalmazásban álló személ ek 'o iszon a:

fo lalkoztatási 'o

munkaviszony

iszon

közalkalmazotti jogviszony

'o iszon szabál ozó 'o szabál

2012. évi I. törvény a munka
törvén kön éről,

1992. évi XXXIII.tv a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet a

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényköznevelési intézményekben
történő vé reha'tásáról

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6. 1. A köznevelési intézmény

6. 1.1. típusa: óvoda-bölcsőde

6. 1. 2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás
valamint sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása beszédfogyatékos, enyhe
értelmi fogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő SNI-s gyermek, enyhe
mozgásszervi fogyatékos gyermek, enyhe érzékszervi fogyatékos gyermek).
Gyermekétkeztetés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján.

6. 1. 3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(X1I.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Avr.)
7. §(1) bekezdés a) pontjában meghatározott, ezen felül a működtetéshez, a vagyon
használatához, valamint az a) pontba nem tartozó, a közfeladatai ellátásához
szükséges egyéb előirányzatokkal rendelkezo költségvetési szerv. Az Ávr. szerinti
gazdálkodási feladatait a Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal (székhely:
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.] látja el.

6. 2. A feladatellátási hel enként felvehető maximális ermek-, tanulólétszám.

munkarend

megjelölése

óvodai nevelés heti 40 óra

feladatellátási hely megnevezése
alapfeladat
megnevezése

Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde
Weöres Sándor Ovodá'a

Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde
Weöres Sándor Ovodá'a

Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde
Tündérorszá Bölcsődé'e

óvodai nevelés heti 40 óra

bölcsődei heti 40 óra
ellátás

3

maximális

gyermek-,
tanulólétszám

330

90

48



6.3. A feladatellátást szol áló in atlanva on:

ingatlan címe ingatlan
helyrajzi
szama

2336 Dunavarsány, Arpád utca 77/1
14.

2336 Dunavarsány, Bartók Béla 1962
utca25.

2336 Dunavarsány, Habitat utca 3702/1
30.

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati 'o a

Az intézmény a
használatában
lévő

önkormányzati
vagyont az
alapító okirat 4.
pontjában lei'rt
tevékenységek
keretében
önállóan

használja az
ingatlan
használati

szerződés

szerínt.

Az intézmény a
használatában
lévő

önkormányzati
vagyont az
alapító okirat 4.
pontjában leírt
tevékenységek
keretében
önállóan

használja az
ingatlan
használati

szerződés
szerint.

Az intézmény a
használatában
lévő

önkormányzati
vagyont az
alapító okirat 4.
pontjában leírt
tevékenységek
keretében
önállóan

használja az
ingatlan
használati

szerződés
szerínt.

az ingatlan
funkciója, célja

köznevelési

intézmény

óvodai nevelés

köznevelési

íntézmény

óvodai nevelés

szociális

íntézmény

bölcsődei ellátás


