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Tisztelt Képviselő-testület!
I.

Előzmény

Bánhorváti, Mályinka, Nagybarca és Vadna települések az óvodai ellátással kapcsolatos kötelező
önkormányzati feladataikat a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás útján látják el.
2020 februárjában mind a négy település a társulásból történő kiválásról döntött 2020 augusztus
30. napjával.
A polgármester figyelemmel a Képviselő-testület 25/2020. (II.20) határozatában foglaltakra –
melyben a képviselő-testület a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulásból
(továbbiakban: Társulás) való kiválásról döntött -, valamint a Társulásban részt vevő
önkormányzatok – Bánhorváti, Nagybarca, Mályinka községek önkormányzatai – a Társulás
megszüntetéséről szóló döntéseire; Vadna község Önkormányzata részéről, a Bánhorváti
Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás 2020. augusztus 30. napjával történő megszüntetéséről
döntött, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (3) bekezdésében, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 88.§ (2)
bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Tekintve, hogy az Mötv. 13. (1) bekezdése kötelező feladatként rendelkezik az óvodai ellátásról, a
társulást alkotó településeknek mindenképpen rendelkezniük kell ennek a feladatnak a 2020.
augusztus 30-át követő ellátásáról, melynek módja az önálló intézmény létrehozása, új társulás
létrehozása, esetleg feladatellátási szerződés kötése más települési önkormányzattal.
Mivel az eddigi székhely település – Bánhorváti – nem kívánt közös feladatellátásban gondolkozni
a továbbiakban (Mályinka, Nagybarca finanszírozási problémái pedig nem teszik célszerűvé a velük
való társulást), így Vadna önkormányzatának önálló óvoda alapításáról kell döntenie.

II.

Óvodaalapítás

Az óvodai nevelésről a települési önkormányzat köznevelési intézmény alapítása és
fenntartása, vagy köznevelési szerződés (egyházi fenntartás) révén gondoskodik.
A köznevelési törvény 83. § (2) bekezdése szerint a fenntartó e törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási
jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, fenntartói
jogának átadásáról.
A döntés meghozatalának határidejével kapcsolatban a köznevelési törvény 84. §-a kimondja, hogy
a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben iskolát
nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg,
fenntartói jogát nem adhatja át (átszervezés tilalma).
A fenntartó az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat
döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, a nevelési-oktatási intézmény
átalakításával, a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, továbbá a nevelési-oktatási
intézmény átszervezésével kapcsolatban.
A köznevelési intézmény a Köznev.tv-ben törvényben meghatározott köznevelési alapfeladat
ellátására létesített intézmény. A köznevelési intézmény jogi személy, amely a fenntartójától
elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik.
Köznevelési intézmény létrehozásához fenntartó részéről az alapító okirat kibocsátása szükséges.
A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel a bejegyzés napján jön létre és a
nyilvántartásból való törléssel, a törlés napján szűnik meg. A nyilvántartásba vételt a Magyar
Államkincstár, mint a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv végzi.
Az alapító okirat a köznevelési intézmény későbbi időponttal való alapításáról, átalakításáról, illetve
megszüntetéséről is rendelkezhet, ebben az esetben a köznevelési intézményt ezen időponttal kell
nyilvántartásba venni, illetve a nyilvántartásból törölni.
A köznevelési intézmény a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri oktatási azonosító
számának, költségvetési szerv esetében adószámának és oktatási azonosító számának
megállapítását.
A bejelentéshez csatolni kell

a) a köznevelési intézmény alapító okiratát,
c) a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy nevének és képviseletének
jogosultságát igazoló dokumentumot,
d) a köznevelési intézmény állandó székhelyének meglétét igazoló okiratot.

A nyilvántartásba vételről szóló végleges határozat alapján az önálló költségvetéssel rendelkező
köznevelési intézmény képviselője köteles nyolc napon belül megkérni az intézmény adószámát
és pénzforgalmi számlát nyitni.
A köznevelési intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell.
A köznevelési intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha
a) állandó saját székhellyel, telephely esetén állandó telephellyel, a feladatellátáshoz szükséges
helyiségekkel,
b) állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá

c) a jogszabályban meghatározott eszközökkel, dokumentumokkal, szabályzatokkal és önálló
költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a működéséhez szükséges pénzeszközökkel
rendelkezik.
Állandó saját székhellyel, telephellyel akkor rendelkezik a köznevelési intézmény, ha a feladatai
ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek, határozatlan időre a kizárólagos
használatában állnak.
Állandó saját alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a köznevelési intézmény, ha az
alapfeladatának ellátásához szükséges számított alkalmazotti létszám legalább hetven százaléka
határozatlan időre szóló munkaviszonyban közalkalmazotti vagy egyházi szolgálati jogviszonyban
áll. - A szükséges munkajogi intézkedések, döntések meghozatalával biztosítható (a
jelenlegi vadnai tagintézményi munkavállalók átvétele a Bánhorváti jogelőd óvodától)
Köznevt tv. mellékletei szerint az óvodában kötelezően alkalmazandók száma- gyermek
létszámot figyelembe véve:
intézményvezető

1 fő

óvodapedagógus:

csoportonként 2 fő (ebből 1 fő az intézményvezető)

dajka:

csoportonként 1 fő

(nem függetlenített, heti 12 órában csoportban is dolgozik)

Mindezeket figyelembe véve a polgármester a 19/2020.(V.20.) határozatával, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 8. § (1) bek. b) pontja és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznev.tv.) 2. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel
az Áht. 11.§ (3) és (3a) bek-iben és a Köznev.tv. 84. § (7) bek-ben foglaltakra – a fenntartói jog
átadásával átalakuló Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde (székhely: 3642 Bánhorváti
Ifjúmunkás út 1.) köznevelési intézményből kiválással létrejövő, a Köznev.tv. 7. § (1) bek a) pontja
szerinti óvoda köznevelési intézmény költségvetési szerv (továbbiakban: költségvetési szerv)
alapításáról döntött, 2020. augusztus 31. napjával.
A költségvetési szerv székhelye: 3636 Vadna, Kassai út 38.
A költségvetési szerv közfeladata a Köznev.tv. 4.§ 14a. a) pontjában meghatározott óvodai
nevelés; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 6. és 8. pontja alapján óvodai ellátás, valamint gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1a)
bekezdés alapján gyermekétkeztetés, a 21/A. § (3) bekezdés alapján intézményi gyermekétkeztetés.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b)
pontja alapján étkeztetés.
A költségvetési szerv jogelődje a fenntartói jog átadásával átalakuló Bánhorváti Szivárvány Óvodabölcsőde köznevelési intézmény, valamint a 2020. augusztus 30. napjával beolvadással megszűnő
Vadna községi Konyha.
A költségvetési szerv Áht. 8/A. §-a és a Köznev.tv. 21. § (2) bekezdése szerinti alapító okiratának
kibocsátásáról 2020. július 15-ig döntést kell hozni és azt követően haladéktalanul kezdeményezni
kell a kincstári törzskönyvi nyilvántartásban az annak nyilvántartásba vételére irányuló eljárást.
A döntést a Köznev.tv. 84. § (7) bek-e alapján, május utolsó munkanapjáig meg kellett hozni.
Fentiekre tekintettel indítványozom a képviselő-testület a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha
határozati javaslat szerinti alapító okiratának kiadását.
Vadna, 2020. 07. 07.
Bencze Péter
polgármester

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2020.(VII.15.) határozata
a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési
intézmény, költségvetési szerv alapító okiratának
kiadásáról
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (Áht.) 8/A § (1)-(2) bek. b) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (Köznev.tv.) 21. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel Vadna község
Polgármesterének az óvoda köznevelési intézmény költségvetési szerv alapításáról
szóló 19/2020.(V.20.) határozatára – a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha alapító
okiratát jelen határozatával, a határozat mellékleteként kiadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

Okirat száma:Vad/1557-1/2020.

Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Vadnai Csodavár Óvoda és
Konyha alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 3636 Vadna, Kassai út 38.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2020.08.31.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Vadna Község Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 3636 Vadna, Kassai út 25.

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Bánhorváti Szivárvány Óvoda-bölcsőde

3642 Bánhorváti Ifjúság út 1.

2

Vadna Községi Konyha

3636 Vadna Kassai út 38.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 3636 Vadna, Kassai út 25.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Vadna Község Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 3636 Vadna, Kassai út 25.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 14a. a) pontjában meghatározott
óvodai nevelés; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdés 6. és 8. pontja alapján óvodai ellátás, valamint gyermekjóléti szolgáltatások
és ellátások. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 18. § (1a) bekezdés alapján gyermekétkeztetés, a 21/A. § (3) bekezdés aa) pontja
alapján intézményi gyermekétkeztetés, a 21/C. §-a alapján a szünidei étkeztetés, A szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontja
alapján étkeztetés.

4.2.
1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai
nevelése. A gyermek három éves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokat. Óvodai étkeztetés. Képességfejlesztés. Óvodai fejlesztő
program szervezése. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Sajátos nevelési igényű gyermek: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), 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.
A konyha feladata a megfelelő étrend összeállítása, ételek megfelelő mennyiségű,
minőségű és választékos elkészítése. A gyermekek étkeztetése köznevelési intézményben,
intézményen kívüli gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés biztosítása az ellátottak
részére, munkahelyi étkeztetés biztosítása.
Az óvoda alapfeladatának ellátásán túl többletbevétel szerzésére irányuló tevékenységet
folytathat elsődlegesen tanfolyamok szervezésében való közreműködés, szabad konyhai
kapacitás esetén felnőtt kihordásos étkeztetés, nyári gyermektáborok ellátásának
biztosításával.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások

3

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

4

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1
2

2

5

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

7

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

8

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

9

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézményben

11

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

12

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Vadna község teljes közigazgatási
területe.

6

10

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét
nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban, öt év határozott időre Vadna
Község Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg. Az egyéb munkáltatói jogokat
Vadna Község Polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével, vezetői
megbízásával,
annak
visszavonásával,
összeférhetetlensége
megállapításával,
felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Vadna Község
Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

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

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

1

4

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önálló gazdasági szervezettel nem
rendelkezik, pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Szuhakállói Közös Önkormányzati
Hivatal Vadnai Kirendeltsége (3636 Vadna, Kassai út 25.) látja el külön
megállapodás alapján.
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6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

1
6.3.

1

tagozat megjelölése

Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha

maximális gyermek-,
tanulólétszám
25 fő

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy
a vagyon használati
joga

az ingatlan
funkciója, célja

3636 Vadna Kassai út 38.

262/1.

használati jog

óvodai nevelés
konyha

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2020.08.31.napjától kell alkalmazni.

Kelt: Vadna, időbélyegző szerint
P.H.

Bencze Péter
polgármester
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