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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2011. október 28 –i nyilvános ülésére

Tárgy: A Tapolcai Óvoda alapító okiratának helyesbítése

Előterjesztő:  Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
 Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívottak: Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
 Frang Lászlóné óvodavezető Tapolcai Óvoda
 Hepp Tamásné pedagógus szakszervezeti vezető 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Óvoda alapító okiratát a 2011. 
június 24-i testületi ülésén tárgyalta.
Az alapító okiratban szükséges volt átvezetni a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. tv. 16. § (15)
bekezdésében módosított a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121 § (1) bekezdés 29.
a) és b) pontjában megfogalmazott sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók 
meghatározásának változását 2011. szeptember 1-jétől. 
A fentiek alapján szükséges volt az alapító okiratok 5. rész a) pontban szereplő részt 
módosítani
„a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével” szöveg helyébe
„a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével” 
szöveg lép.

A Tapolcai Óvoda alapító okiratának egységes szerkezetben foglalása során szerkesztési hiba
történt.
2011. augusztus 31-ig hatályos alapító okiratban a következő rész szerepelt: 

a) testi, érzékszervi (hallás, látás), enyhe és középsúlyos értelmi, autista,
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

2011. szeptember 1-jétől hatályos alapító okiratban a következő rész szerepel: 



a) testi, érzékszervi (hallás, látás), enyhe értelmi,  beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

A helyes megfogalmazás a következő 
a) testi, érzékszervi (hallás, látás), enyhe és középsúlyos értelmi, autista,
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzd,

Az egységes szerkezetű alapító okiratból kimaradt a középsúlyos értelmi, autista kifejezés,
amely nélkül az intézményben ilyen problémával küzdő gyermekek után a speciális 
normatívát nem tudjuk lehívni (3 fő). 

Mellékletek:
1. számú:
Tapolcai Óvoda módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okirata 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete a 
Tapolcai Óvoda 2011. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyott alapító
okiratának módosítására kidolgozott alapító okirat tervezetet 2011.
november 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a
határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város aljegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó és az 
egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi 
Nyilvántartása, és az intézmény részére küldje meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: aljegyző 

Tapolca, 2011. október 18.
Császár László s.k.

polgármester



1. számú melléklet
Ügyiratszám: 1/556/2011

ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosítás

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 124/N/2011. (VI. 24.) Kt. és Raposka
Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2011. (VI. 23.) Kt. határozata alapján a Tapolcai
Óvoda 2011. szeptember 1-i hatállyal kiadott alapító okirat szövege a következő 
szövegrészekkel, kifejezésekkel illetve szavakkal módosul illetve egészül ki:

1.) Tapolcai Óvoda alapító okiratának 5. pontjában szereplő a sajátos nevelési igényű 
tanulók, integrált oktatása:

„a) és b) pontjával – az alábbiak szerint:
a) testi, érzékszervi (hallás, látás), enyhe értelmi,  beszédfogyatékos, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,”  

szöveg helyébe,
„a) testi, érzékszervi (hallás, látás), enyhe és középsúlyos értelmi, autista,
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzd,”

szöveg lép.

Tapolca, 2011.

P.H.

Császár László Ughy Jenőné 
 polgármester aljegyző 

Záradék:
Tapolcai Óvoda alapító okirat módosítását (és így az egységes szerkezetű, új Alapító 
Okiratot) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete   /N/2011. (X. .) Kt. és  
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete     /2011.  (..) Kt. határozataival  
2011. november 1. hatállyal hagyta jóvá.

Tapolca, 2011.

P.H.
Ughy Jenőné 

 aljegyző 



Ügyiratszám: 1/556/2011

ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Raposka Önkormányzata Képviselő-
testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. § illetve, 88. § (1)

bekezdése b) pontja, (2) bekezdése, 90. § és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. §.
(5) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi alapító okiratot adja ki.

1. Költségvetési szerv neve:

Tapolcai Óvoda

Idegen neve: ---
Rövid neve: ---

OM azonosító: 201169

Székhelye: 8300 Tapolca, Dobó tér 5.

MÁK-nál nyilvántartott törzsszám: 764377

2. Létrehozásáról rendelkező határozatok: 
   Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2008. (II. 15.) Kt.  
   Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2008. (II. 14.) Kt.  

határozataival 2008. július 02. hatállyal hagyta jóvá.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

Barackvirág Óvoda
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Kertvárosi Óvoda
8300 Tapolca, Darányi u. 4.

Szivárvány Óvoda
8300 Tapolca, Dobó tér 5.

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
   Kötelező feladat: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 8.

§ (1), illetve (4) bekezdésében foglaltak szerint.

5. Alaptevékenysége:
Szakágazati rend szerint:

851020 Óvodai nevelés



Az illetékes – a tanulási képességet vizsgáló vagy a fogyatékosság típusának megfelelő 
országos – szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményével rendelkező azon 
sajátos nevelési igényű gyermekek, akiknek nevelése integrált formában megvalósítható – 
összhangban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § 29. a) és b) pontjával – az
alábbiak szerint:

a) testi, érzékszervi (hallás, látás), enyhe és középsúlyos értelmi, autista,
beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzd,

     b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 

Továbbá ellátja:
azon gyermekeket is, akiknek folyamatos figyelemmel kísérését óvodai nevelés keretében a
tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság rendelte el. 

6. Szakfeladatok száma és megnevezése alaptevékenység:
Szakfeladat rend szerint:

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8510111 Óvodai nevelés, ellátás

 8510121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása. 
integrált formában

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak határa a szerv kiadásaiban:
---

8. Működési köre:  
Tapolca város és Raposka község közigazgatási területén lakhellyel illetve

   tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek. 

9. Irányító szerv neve, székhelye:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

   8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

10. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. és
  Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete 
   8300 Raposka, Fő u. 51. 

11. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
   8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
   Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete 
   8300 Raposka, Fő u. 51. 

12. Gazdálkodási jogkör:
Önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv. 



   Az intézmény előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, amelyek 
   felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. 

A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti
egységekkel rendelkezik, ezenkívül egyes adminisztratív, szellemi
támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül –
elláthat. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Tapolca Város

   Polgármesteri Hivatala 8300 Tapolca, Hősök tere 15. látja el. 

13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján.

   Az intézmény vezetője az óvodavezető, akit Tapolca Város   
  Önkormányzata Képviselő-testülete határozott időre bíz meg,  aki az  

intézmény dolgozói felett munkáltatói joggal rendelkezik.

14. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján,

   és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján. 

15. Alapító neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. és

Raposka Község Önkormányzata
   8300 Raposka, Fő u. 51. 

16. Fenntartó neve, címe: Tapolca Város Önkormányzata
  8300 Tapolca, Hősök tere 15. és

Raposka Község Önkormányzata
   8300 Raposka, Fő u. 51. 

17. Az intézmény típusa: óvoda

18. Tagintézményei:

Székhelyen működő:
Intézményegység Tapolcai Óvoda

Szivárvány Intézményegysége
8300 Tapolca, Dobó tér 5.

Telephelyei:
Tagintézmény: Tapolcai Óvoda

Szivárvány Tagintézménye
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

Tagintézmény: Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.



Tagintézmény: Tapolcai Óvoda
Kertvárosi Tagintézménye
8300 Tapolca, Darányi I. u. 6.

19. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.

20. A vagyon feletti rendelkezési joga:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon

  használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően. 

21. Maximális gyermek- tanuló létszám: 630  fő
Csoportok száma: 21 csoport

Tapolca, 2011.
P.H.

Császár László Ughy Jenőné 
 polgármester aljegyző 

Záradék:
Tapolcai Óvoda alapító okirat módosítását (és így az egységes szerkezetű, új Alapító 
Okiratot) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  /N/2011. (.) Kt. és Raposka 
Önkormányzat Képviselő-testülete   /2011.  (VI. .) Kt. határozataival  
2011. szeptembert 1. hatállyal hagyta jóvá.

Tapolca, 2011.

P.H.
Ughy Jenőné 

 aljegyző 


