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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2022. áprilisi testületi ülésén a 31/2022. (IV.11.) számú határozatában döntött 
az óvoda-bölcsőde típusú többcélú köznevelési intézmény létrehozásáról, mely átszervezéshez 
szükséges a Kismarosi Kis Morgó Óvoda alapító okiratát módosítani. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján a fenntartó dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, 
gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, fenn-
tartói jogának átadásáról. 
Az óvoda átszervezésének időpontja nem eshet a nevelési évre, az kizárólag júliusi-augusztusi idő-
pont lehet az Nkt. 84. § (3) bekezdése szerint. 
Az Nkt. 84. § (7) bekezdésben foglaltak szerint a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett vég-
rehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszer-
vezésével kapcsolatban. 
A fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos döntése előtt beszerzi az intéz-
mény alkalmazotti közössége, a szülői szervezet, valamint a települési nemzetiségi önkormányzat 
véleményét az Nkt. 83. § (3) és (4) bekezdése alapján. A bekért véleményeket a testületi ülésen 
ismertetni fogjuk. 
 
Az Alapító Okirat módosítása során átvezetett lényeges változások 2022. július elsejei hatállyal: 

- a többcélú köznevelési intézmény létrehozásával változik az intézmény elnevezése 
- telephelyként megjelölésre kerül a Bölcsőde Liget utca 33. szám alatti épülete 
- a költségvetési szerv közfeladatai közé bekerül a bölcsődei ellátás 
- az intézmény alaptevékenységei közé bekerül a gyermekek bölcsődében történő ellátása, 

valamint a gyermekétkeztetés, valamint az óvodába felvehető sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrált nevelési köréből kikerülnek a mozgássérültek, az enyhe értelmi fo-
gyatékosok, valamint gyengén látó gyermekek 

- a kormányzati funkciók köre kibővül a bölcsődei ellátással, valamint a bölcsődében tör-
ténő gyermekétkeztetéssel 

- a bölcsőde illetékességénél megjelöljük, hogy az illetékesség országos 
- a köznevelési intézmény típusaként megjelenik a többcélú köznevelési intézmény 
- feladatellátási helyként megjelenik a bölcsőde, felvehető maximális gyermeklétszámként 

pedig a pályázatban vállalt 42 fő 
- a feladatellátásra szolgáló ingatlanvagyonnál feltüntetésre kerül a bölcsődei ingatlan is. 

 
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a Kismarosi Kis Morgó Óvoda Alapító Okirat mó-
dosítására tett javaslatot megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 
 
 
Kismaros, 2022. május 11. 
 
 
         Ritzl Erika 
              Intézményvezető 
  



- 3 - 
 

Határozati javaslat (Képviselő-testület) 
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Kismarosi Kis Morgó Óvoda KIM/2534-2/2022. iktatószámúszámú alapító okiratának 
módosítását (az előterjesztés 1. számú melléklete), a KIM/2534-3/2022. iktatószámú módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (az előterjesztés 2. számú melléklete) jóvá-
hagyja, 

2. felkéri az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg,  
3. felhatalmazza a polgármestert az okiratok és szükséges formanyomtatványok aláírására. 

 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2022. május 31. 
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Előterjesztés 1. számú melléklete: 
 
Okirat száma: KIM/2534-2/2022 

Módosító okirat 

A Kismarosi Kis Morgó Óvoda Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ál-
tal 2019. augusztus 29. napján kiadott, KIM/1471-2/2019 számú alapító okiratát az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a **/2022. (V.16.) számú képviselő-
testületi határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.1.1. alpontjában a „Kismarosi Kis Morgó Óvoda” szövegrész helyébe 
a „Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde” szöveg lép. 

2. Az alapító okirat 1.1.2. alpontjában a „Kis Morgó Óvoda” szövegrész helyébe a „Kis 
Morgó Óvoda és Bölcsőde” szöveg lép. 

3. Az alapító okirat 1.2.1. alpontjában a „Bärenjungen Kindergarten” szövegrész helyébe 
a „Bärenjungen Kindergarten und Kinderkrippe” szöveg lép. 

4. Az alapító okirat 1.3. pontja a következő 1.3.2. alponttal egészül ki: 
1.3.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde 
(Bölcsőde) 

2623 Kismaros, Liget utca 33. 

5. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás 
és 8. pontja szerinti gyermekjóléti ellátások (bölcsődei ellátás), a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 14.a a), b) és r) pontja szerinti óvodai ne-
velés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek napközbeni ellátását biztosító 43. 
§ szerinti bölcsődei ellátás. 

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

 
A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Nemzetiségi nevelést biztosító kétnyelvű óvoda: Feladata a gyermekek pedagógiai program 
szerinti nevelése, sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű integrált óvodai ne-
velése a szakértői és a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján. Az intézménybe maxi-
mum 5 sajátos nevelési igényű gyermek vehető fel. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése kizárólag az alább felsorolt körre ter-
jed ki: 
- nagyothalló gyermekek nevelése 
- beszédfogyatékosok nevelése 
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- megismerési és viselkedési rendellenességgel küszködők nevelése (figyelemzavar, 
dyscalculia, dysgraphia, dyslexia, hiperaktivitás) 
 
Gyermekétkeztetés biztosítása köznevelési intézményben 
Gyermekek bölcsődében történő ellátása 
Gyermekétkeztetés bölcsődében 

7. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő 7. és 8. sorral egészül ki: 

7 104031 
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellá-
tása 

8 104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali in-
tézményében 

 
8. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A költségvetési szerv illetékessége, 
működési területe az óvodai nevelés tekintetében Kismaros Község közigazgatási területe, a 
bölcsődei ellátás tekintetében az illetékesség országos. 
 

9. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
Az intézmény vezetőjét - pályázat alapján - Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevezi ki 5 évig terjedő határozott időre. A pályázati eljárás előkészítésével és lefoly-
tatásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el. Az intézményvezető felett – a kine-
vezésén, felmentésén kívüli – egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 

10. Az alapító okirat 6.1.1. alpontjában a „típusa: Óvoda” szövegrész helyébe a „típusa: 
többcélú köznevelési intézmény: óvoda-bölcsőde” szöveg lép. 
 

11. Az alapító okirat 6.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók 
óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvo-
dai nevelése 
 

12. Az alapító okirat 6.1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló jogi személy, gazdálkodási feladatait a Kis-
marosi Közös Önkormányzati Hivatal (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.) látja el. 
 

13. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő táblázat lép: 

 
feladatellátási hely megneve-
zése 

alapfeladat megne-
vezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, ta-
nulólétszám 

1 
Kismarosi Kis Morgó Óvoda 
és Bölcsőde (óvoda) 

óvodai nevelés  150 

2 
Kismarosi Kis Morgó Óvoda 
és Bölcsőde (bölcsőde) 

bölcsődei ellátás  42 

 
14. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő táblázat lép: 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 2623 Kismaros, Liget utca 35. 1913 használati jog óvodai nevelés 

2 2623 Kismaros, Liget utca 33. 1922 használati jog bölcsődei ellátás 
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Jelen módosító okiratot 2022. július 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Kismaros, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Neubauer Rudolf 
polgármester 
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Előterjesztés 2. számú melléklete: 
 
Okirat száma: KIM/2534-3/2022 

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 Kismarosi Kis Morgó Óvoda 
és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde 

1.1.2. rövidített neve: Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. német nyelven: Bärenjungen Kindergarten und Kinderkrippe 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 2623 Kismaros, Liget utca 35. 

1.3.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Kismarosi Kis Morgó Óvoda és Bölcsőde 
(Bölcsőde) 

2623 Kismaros, Liget utca 33. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.1.1. megnevezése: Kismaros Község Önkormányzata 

2.1.2. székhelye: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Kis Morgó Óvoda 2623 Kismaros, Liget utca 35. 

2 Vilcsek Gyula Általános Iskola 2623 Kismaros, Liget utca 37. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Kismaros Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellá-
tás és 8. pontja szerinti gyermekjóléti ellátások (bölcsődei ellátás), a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 14.a a), b) és r) pontja szerinti óvo-
dai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító 43. § szerinti bölcsődei ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Nemzetiségi nevelést biztosító kétnyelvű óvoda: Feladata a gyermekek pedagógiai program 
szerinti nevelése, sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű integrált óvodai ne-
velése a szakértői és a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján. Az intézménybe ma-
ximum 5 sajátos nevelési igényű gyermek vehető fel. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése kizárólag az alább felsorolt körre 
terjed ki: 
- nagyothalló gyermekek nevelése 
- beszédfogyatékosok nevelése 
- megismerési és viselkedési rendellenességgel küszködők nevelése (figyelemzavar, 

dyscalculia, dysgraphia, dyslexia, hiperaktivitás) 
 

Gyermekétkeztetés biztosítása köznevelési intézményben 
Gyermekek bölcsődében történő ellátása 
Gyermekétkeztetés bölcsődében 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkció-
szám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellá-
tásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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4 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 104031 
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellá-
tása 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali in-
tézményében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A költségvetési szerv illetékessége, 
működési területe az óvodai nevelés tekintetében Kismaros Község közigazgatási területe, 
a bölcsődei ellátás tekintetében az illetékesség országos. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény vezetőjét - pályázat alapján - Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevezi ki 5 évig terjedő határozott időre. A pályázati eljárás előkészítésével és le-
folytatásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el. Az intézményvezető felett – a 
kinevezésén, felmentésén kívüli – egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: többcélú köznevelési intézmény: óvoda-bölcsőde 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, nemzetiséghez 
tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló jogi személy, gazdálkodási felada-
tait a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal (2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.) 
látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely megneve-
zése 

alapfeladat megne-
vezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, ta-
nulólétszám 

1 
Kismarosi Kis Morgó Óvoda 
és Bölcsőde (óvoda) 

óvodai nevelés  150 
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2 
Kismarosi Kis Morgó Óvoda 
és Bölcsőde (bölcsőde) 

bölcsődei ellátás  42 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 2623 Kismaros, Liget utca 35. 1913 használati jog óvodai nevelés 

2 2623 Kismaros, Liget utca 33. 1922 használati jog bölcsődei ellátás 
 
 


