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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2018. június 21-i rendkívüli ülésére 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

 

 

 

Tárgy:  A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 

módosítása 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő: Varga Szilvia humánügyi referens 

    

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 

 

Humán Erőforrás Bizottság 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

 

 Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva 

 jogi előadó aljegyző jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 92/2018. (V.25.) határozatával a 

hatályos jogszabályokat figyelembe véve a 2018/19. nevelési évben a Várpalotai Összevont 

Óvoda és Bölcsőde Inotai Cseperedő Óvoda és Bölcsőde tekintetében a maximális óvodai 

férőhelyek számát a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 162. § (7) 

bekezdésében foglaltaknak való m2/fő csoportszoba méret előírásnak megfelelve 45 főben 

határozta meg 2018. szeptember 1-től. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése alapján: A 

köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza: 

a) az alapító és a fenntartó nevét és székhelyét, 

b) az intézmény – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos nevét, 

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, 

g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, 

h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, 

i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben 

meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakgimnázium 

esetén az ágazatokat, 

j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon 

használati jogát, 

k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő 

jogosítványokat. 

 

Mivel a Képviselő-testület döntése a felvehető maximális gyermeklétszámot érintette, így 

szükséges az intézmény alapító okiratának módosítása.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után fogadja el az 

intézményi alapító okirat fent leírt tartalmú módosításáról szóló határozati javaslatot! 

 

 

Várpalota,  2018. június 05. 

 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. június 21-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

…/2018. (VI. 21.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Összevont Óvoda és 

Bölcsőde alapító okiratának módosító okiratát és az egybeszerkesztett Alapító Okiratot a 

mellékelt formában és tartalommal elfogadja.  

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az okiratokat a 

költségvetési és gazdálkodási szervekre vonatkozó szabályok szerint az érdekeltekhez 

juttassák el. 

 

 

Határidő: hatálybalépést követően, 8 napon belül 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester  

  dr. Ignácz Anita Éva jegyző  

Végrehajtásban közreműködik:  

  Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

 

 

Várpalota,  2018. június 21. 

 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 
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