
Okirat száma: P03/84-1/2018. 

Módosító okirat 

A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Várpalota Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete által 2016. július 26. napján kiadott, 13/29-4/2016. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő–testületének a 92/2018. (V. 25.) képviselő-
testületi határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

1. Az Alapító okirat1.1. pontjából törlésre kerül a költségvetési szerv OM azonosítója. 

2. Az Alapító Okirat 4. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. 1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai 
ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. 1. pontban 
meghatározott óvodai nevelés, az 1. 21. pontban meghatározott a többi 
gyermekkel, együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdésben meghatározott bölcsődei ellátás. 

3. Az Alapító Okirat 4. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. 3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
- óvodai nevelés 
- bölcsődei ellátás 
- többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai 
nevelése-oktatása 

4. 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 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 



3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében 

történő ellátása 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

nappali intézményében 

 

5. Az Alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5. 1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján az intézmény 
vezetőjét pályázat útján Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete bízza meg határozott 5 éves időtartamra. A magasabb vezető felett az 
alapvető munkáltatói jogot Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-
testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

6. 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 - közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény  

- a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet  

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 
26.) Korm. rendelet 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 

7. Az Alapító okirat 6.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6. 1. 2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  
- óvodai nevelés 



- . bölcsődei ellátás 
- . többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai 
nevelése-oktatása 

 

8. Az Alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény: 

 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1  Lurkó kuckó Központi Óvoda óvodai csoport 100 

2  Kölyökvár Tagóvoda óvodai csoport 168 

3 

Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde 

óvodában: 

bölcsődében: 

óvodai csoport 

bölcsődei csoport 

150 

12 

4 Dúdoló Tagóvoda óvodai csoport 100 

5 Rákóczi Telepi Óvoda óvodai csoport 50 

6 

Inotai Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 

óvodában: 

bölcsődében: 

óvodai csoport 

bölcsődei csoport 

45 

12 

7 Iciri-piciri Óvoda óvodai csoport 25 

 

9. Az Alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 
8100 Várpalota, Mártírok útja 3. 110/1. vagyon 

használatának joga 
óvoda 

2 
8100 Várpalota, Mátyás Király 
utca 7. 

595/7. vagyon 
használatának joga 

óvoda 

3 
8100 Várpalota, Körmöcbánya 
utca 3. 

464/1. vagyon 
használatának joga 

óvoda és 
bölcsőde 

4 8100 Várpalota, Tési u. 3/B. 3250/21 vagyon óvoda 



. használatának joga 

5 
8100 Várpalota, Bartók Béla utca 
20 

2555/1. vagyon 
használatának joga 

óvoda 

6 
8100 Várpalota, Bercsényi utca 
10. 

3656 vagyon 
használatának joga 

óvoda és 
bölcsőde 

7 
8100 Várpalota, Készenléti 
lakótelep 23. 

4151 vagyon 
használatának joga 

óvoda 

 

Jelen módosító okiratot 2018. szeptember 01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Várpalota, 2018. június 21. 

  

                                                                                       P.H. 

 

 
               Campanari-Talabér Márta  
                             polgármester  

 


