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ELŐTERJESZTÉS
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október 19-én tartandó nyilvános ülésére
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője Lennerné Pál Szilvia azzal a
kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a mini bölcsődében a jelenleg
engedélyezett 7 főről 8 főre kerüljön megemelésre az ellátotti létszám.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 49. §-a alapján a mini bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét
gyermek nevelhető, gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban valamennyi
gyermek betöltötte a második életévét, ebben az esetben egy bölcsődei csoportban
legfeljebb nyolc gyermek nevelhető, gondozható.
Az óvodavezető tájékoztatása szerint a mini bölcsődében mind a nyolc ellátásra kerülő
gyermek betölti a második életévét.
A fentiekre tekintettel elkészítésre került az óvoda módosító okirata, valamint egységes
szerkezetű alapító okirata, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra:
I.
/2021.(X.19.) Kt. h a t á r o z a t i j a v a s l a t :
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vackor Művészeti Modell
Óvoda és Mini Bölcsőde intézményben a mini bölcsőde
intézményegységnél a gondozotti létszámot 7 főről 8 főre
megemeli.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1./ azonnal

II.
/2021.(X.19.) Kt. h a t á r o z a t i j a v a s l a t :
1./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Vackor Művészeti Modell
Óvoda és Mini Bölcsőde Módosító okiratát az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint.
2./ A Képviselő-testület jóváhagyja a Vackor Művészeti Modell
Óvoda és Mini Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratát az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg a törzskönyvi nyilvántartás
módosítása céljából.
Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-3./ azonnal, folyamatos
D e v e c s e r, 2021. október 15.
Ferenczi Gábor
polgármester

Okirat száma: 1/2021.

Módosító okirat
A Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde a Devecser Város Önkormányzata Képviselőtestülete által 2020. augusztus 18. napján kiadott, 2/2020. számú 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 /2021.(X.19.) Kt. határozatra figyelemmel
– a következők szerint módosítom:
1. Az Alapító okirat 6.2. pontjába foglalt táblázat 2 sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Vackor Művészeti Modell
Bölcsődei ellátás
2
8 fő
Óvoda és Mini Bölcsőde
„
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Devecser, „időbélyegző szerint”

Ferenczi Gábor
polgármester

Okirat száma: 2/2021.

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 Vackor Művészeti Modell
Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde
1.1.2 rövidített neve: Vackor Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8460 Devecser, Szabadság tér 1-3.
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. július 2.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Devecser Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1.
2.3 A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1
2

megnevezése
Gárdonyi Géza Általános Iskola és
Óvoda Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Noszlopi Közös Fenntartású Óvoda

székhelye
8460 Devecser, Várkert 1.
8456 Noszlop, Sport tér 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1 megnevezése: Devecser Város Önkormányzata
3.1.2 székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1 megnevezése: Devecser Város Önkormányzata
3.2.2 székhelye: 8460 Devecser, Deák tér 1.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltak alapján óvodai neveléssel, a gyermekek védelméről és a

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése szerinti bölcsődei
ellátással összefüggő feladatok.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
851020

1

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Az óvodai intézményegységnél:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. a) pontja szerinti óvodai
nevelés.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 14a. b) pontja szerint a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 173. § alapján a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése.
A gyermekekről való gondoskodás, önállóságra szoktatás, harmonikus fejlődésük
érdekében az iskolai nevelésre és oktatásra való felkészítést szolgáló szakmai feltételekről
való gondoskodás.
A gyermek napközbeni étkeztetése.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozás keretében folyik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja szerint a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése esetén a
következő fogyatékossági típusok esetében vállalja az óvoda a gyermekek nevelését,
ellátását: értelmi fogyatékos: kizárólag tanulásban akadályozott gyermek, beszédfogyatékos
gyermek.
4.3.2. Mini bölcsőde intézményegységnél:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a)
bekezdésében meghatározott bölcsődei ellátás.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám
091110
091120

1
2
3
4
5
6
7
8

091130
091140
096015
096025
104031
104035
104036

9
10
11

107080
107090

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézményben
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

4.5.1. Óvodai ellátás illetékessége, működési területe: Devecser város, Borszörcsök,
Kolontár, Pusztamiske települések közigazgatási területe.
4.5.2. Mini bölcsődei ellátás illetékessége, működési területe: Devecser város közigazgatási
területe.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője az
óvodavezető, akit Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevez ki és ment fel,
az egyéb munkáltatói jogokat Devecser Város Polgármestere gyakorolja. Az óvodavezető
pályázat útján, a mindenkori pályázati kiírásban foglaltak alapján, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény képesítési követelményeit figyelembe, határozott időre, 5 év időtartamra kerül
kinevezésre.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony
Munkaviszony
Megbízási jogviszony
Közalkalmazotti jogviszony

3

jogviszonyt szabályozó jogszabály
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A 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

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: többcélú intézmény; óvoda-bölcsőde
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti mini bölcsődei ellátás.
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az éves költségvetését Devecser Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá. A gazdasági feladatokat a Devecseri
Polgármesteri Hivatal (8460 Devecser, Deák tér 1.) látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:
feladatellátási hely
megnevezése

alapfeladat
megnevezése

Vackor Művészeti Modell
Óvodai nevelés
Óvoda és Mini Bölcsőde
Vackor Művészeti Modell
Bölcsődei ellátás
2
Óvoda és Mini Bölcsőde
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
1

munkarend
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám
275 fő

8 fő

1

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

8460 Devecser, Szabadság tér 1-3.

1168

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati joga
A vagyon
használatának
joga.

az ingatlan
funkciója, célja
óvoda
mini bölcsőde
szolgálati lakás

