
Tárgy: A Százszorszép Óvodák alapító okiratának módosítása 

25/2020. (V.13.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormá-
nya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszély-
helyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításá-
ról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az 
alábbi határozatot hozom: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Százszorszép Óvodák alapító okiratának módosítását az 
1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet szerinti 
formában és tartalommal elfogadja. 

Az egységes szerkezetű alapító okirat és a módosító okirat aláírásáról, valamint a Magyar 
Államkincstár részére történő benyújtásáról saját hatáskörben gondoskodom.  

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek.  

INDOKOLÁS 

A Százszorszép Óvodák pirtói Vackor Óvoda telephelye Pirtó Község Önkormányzata tulajdonában, 
de a 2016-ban megkötött Köznevelési szerződés alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartá-
sában van. A működtetés szakmai irányítója a Százszorszép Óvodák. A Vackor Óvodában egy óvodai 
csoport működik.   

A vezető óvónő arról tájékoztatta az Önkormányzatot levelében, hogy a 25 fős jogszabály által enge-
délyezett csoportlétszám nem elégséges, mivel vannak pirtói gyermekek, akiket a létszám maximalizá-
lás miatt nem tudnának felvenni.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) 
pontja alapján: a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számát, az adott tanítási évben indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát. 

Az Nkt. 2016. november 30-tól hatályos 4. sz. melléklete meghatározza a csoportok és osztályok 
maximális létszámát, továbbá az Nkt. 25.§ (7) bekezdése szerint: „Az óvodai csoportok, iskolai 

osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. 

Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a 

nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal 

átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, 

tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak 

akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő 

megszűnése indokolja....” 

Óvodában a jogszabály szerinti maximális csoport létszám 25 fő. 

Ahhoz, hogy minden pirtói lakos gyermekét fel lehessen venni az óvodába, az óvodai létszám 
emelését kezdeményezte Pirtó Község Önkormányzata az 5/2020. (V.07.) Polgármesteri határozatával 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint a Százszorszép Óvodák pirtói Vackor Óvodájának 
fenntartója felé. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint fenntartó meghozta döntését a pirtói Vackor Óvoda 
létszámának emeléséről. A pirtói Vackor Óvoda egy, Napsugár nevű csoporttal működik, amelynek 
létszáma 25 fő, és amelytől a fenntartó engedélyezi a 20%-kal történő eltérést. 

A kialakult helyzet orvoslása érdekében Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint fenntartó 
meghatározta a 2020/2021-es nevelési évben az óvodai létszámot. 

A fentiekre tekintettel szükséges az Alapító okirat módosítása, így a rendelkező részben foglaltak sze-
rint határoztam. 

 

Kiskunhalas, 2020. május 13. 

 

 

 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 



1 számú melléklet 

Okirat száma: 1/2020 

Módosító okirat 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Százszorszép Óvodák a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2019. 
július 17. napján kiadott 10/2019.sz. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a alapján a 25/2020 (V.13.) Polgármesteri határozattal következők szerint 
módosítom: 

 

 

1. Az alapító okirat 6.2. pontjában a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszám a köznevelési intézményben az alábbiak szerint változik: 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

3 Telephely: Vackor Óvoda Pirtó, Rákóczi u. 2. óvoda 30 
 

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 

Kelt: Kiskunhalas, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Fülöp Róbert polgármester 



2. melléklet 

Okirat száma: 2/2020. 

Alapı́tó okirat 
módosı́tásokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Százszorszép O, vodák alapı́tó 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Százszorszép Óvodák 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Vasút u.2. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely cı́me 

1 Felsővárosi O, voda 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3. 

2 Vackor O, voda 6414 Pirtó, Rákóczi u. 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1981.09.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Vackor O, voda 6414 Pirtó, Rákóczi u. 2. 

 



2. melléklet 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés ellátás (integrációs és képesség 
kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is); sajátos 
nevelési igényű gyermekek nevelése (egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral – küzdő gyermekek számára is), ellátása; 
nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi 
óvodai nevelés, ellátás); óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai; gyermekétkeztetés; 
munkahelyi étkeztetés; 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek 

3 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 
091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

5 091130 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

6 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

 



2. melléklet 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező körzeti feladatokat ellátó 
intézmény. Kiskunhalas Város és Pirtó Község közigazgatási területén belül a fenntartó által 
meghatározott felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitása terhére az intézmény más 
településekről is felvehet gyermekeket. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvoda vezetőjét a Képviselő-testület 
bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el. A munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az 
egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII törvény 

2 
Munka Törvénykönyve 
hatálya alá tartozó 
jogviszony 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

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 költségvetéssel rendelkező 
intézmény, a gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete, (6400 
Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.) látja el. 

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

 feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Székhely: Kiskunhalas, Vasút u. 2. óvoda 76 

2 
Telephely: Felsővárosi O, voda 
Kiskunhalas, Szabadság tér 3. 

óvoda 135 

3 
Telephely: Vackor O, voda Pirtó, Rákóczi u. 
2. 

óvoda 30 



2. melléklet 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan cı́me ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2. 4758 saját tulajdon óvodai nevelés 

2 
6400 Kiskunhalas, Szabadság 
tér 3. 

2170 saját tulajdon óvodai nevelés 

3 6414 Pirtó, Rákóczi u. 2. 37/A/1 használati jog óvodai nevelés 
 


