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5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. június 29-ei rendes ülésére
A Tokodi Mesevár Óvoda alapító okiratának módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 6. pontja alapján a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok
körében gondoskodni az óvodai ellátásról. Tokod Nagyközség e feladatának a
Tokodi Mesevár Óvoda fenntartásával és működtetésével tesz eleget.
A Magyar Államkincstár 2015. április 1. napján kelt határozatával értesítette az
Önkormányzatot, hogy a Tokodi Mesevár Óvoda törzskönyvi nyilvántartásában 2015.
január 1-jei hatállyal a kormányzati funkció kódokat illetően jogszabályon alapuló
változást vezettek át.
Ennek értelmében az „Óvodai intézményi étkeztetés” és az „Iskolai intézményi
étkeztetés” kódok helyett bevezették a „Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben”, illetve a „Munkahelyi érkeztetés köznevelési intézményben”
kormányzati funkció kódokat.
A MÁK által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati funkció kód
változásokat a költségvetési szerv okiratában is módosítani kell.
Tekintettel arra, hogy a Tokodi Mesevár Óvoda kormányzati funkció kódjait az
alapító okirat tartalmazza, szükséges az alapító okirat módosítása.
A Tokodi Mesevár Óvoda alapító okiratában a felvehető maximális gyermeklétszám
195 főben van meghatározva, ebből székhelyen (Tokod, Köztársaság u. 3.) 145 fő,
telephelyen (Tokod, Hunyadi u. 2.) 50 fő.
A 2015. áprilisában történt beiratkozás alapján a 2015/2016. nevelési évben – 2015.
szeptember 1-től – az óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma várhatóan 153
fő lesz. E létszámba beletartoznak azok a gyermekek, akik 2014. december 31-ig
betöltötték 3. életévüket, továbbá azon gyermekek is, akik a 3. életévüket a
felvételtől számított fél éven belül fogják betölteni.
(A 2014/2015. nevelési évben az óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma 157
fő volt, melyből 14 fő gyermek nevelése nem érte el a napi 8 órát.)

A csökkenő gyermeklétszámot tekintve, mely az óvodavezetői beszámolóból is
kitűnik, nagyon magas a 195 fős gyermeklétszám, ezért javaslom, hogy a felvehető
maximális gyermeklétszámot 175 főben határozzuk meg, ebből székhelyen 125 fő, a
telephelyen változatlanul 50 fő. Ez a létszám a feladat ellátását nem veszélyezteti.
A gyereklétszám csökkenésre tekintettel szükséges az óvodai csoportok számát is
eggyel csökkenteni. Jelenleg 6 óvodai csoport működik a székhelyen, valamint
további 2 csoport a telephelyen. Javaslom a székhelyen működő óvodai csoportok
létszámát – a telephelyen működő óvodai csoportok számának változatlanul
hagyása mellett – 5 óvodai csoportra csökkenteni. Az óvodai csoport megszüntetése
dolgozói létszámcsökkentéssel is jár. Az óvodai csoporttal 1 óvónői és 1 dajka-létszám
szűnik meg.
A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben
szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó
jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít a MÁK-on keresztül
az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott
óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
(dajkák) béréhez.
A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben
foglalkozatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-,
valamint segítői létszám után illeti meg.
2015. évben - az első 8 hónapra - 13,1 fő óvodapedagógusra kapta meg az
Önkormányzat a támogatást. Az óvodapedagógusok jelenlegi létszáma 14 fő,
melynek következtében 0,9 fő óvodapedagógus bérét az Önkormányzat
finanszírozza, mely bruttó 270.000,- Forint átlagbérrel számítva, hozzáadva a
munkáltatói járulék összegét, valamint a havi 8.000,- Forint összegű Erzsébetutalványt, mindösszesen 2.800.000,- Forint kiadást jelent az Önkormányzat számára
(éves szinten a kiadás nagyságrendileg 4.200.000,- Ft).
A dajka-létszám csökkenésének oka az óvodai csoport megszűnése, tekintettel arra,
hogy az Nkt. 2. melléklete alapján a dajkák létszáma csoportonként maximum 1 fő
lehet.
Fentiekre tekintettel is szükséges az alapító okirat módosítása.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 5. § (4) bekezdésének megfelelően költségvetési szervek esetén az
alapító okiratban foglaltak változásakor az alapító okirat módosítását tartalmazó
okirat mellett az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is el kell készíteni, és a
változás bejelentési kérelemhez csatolni kell.
Az alapító okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az
előterjesztés mellékletét képezi azzal, hogy az eddig megszokott formátumtól
eltérően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
8/A. § (2) bekezdés és a 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés
értelmében 2015. január 1-től az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a
Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell

elkészíteni. Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt azt a
kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok
befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba. Az Áht. 111. § (26) bekezdése alapján
a 2015. január 1-jét követően a költségvetési szervek alapító okiratainak soron
következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell átszerkeszteni a
költségvetési szerv korábbi okiratát.
A Mötv. 42. § 7. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható
át az intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, továbbá a Mötv. 50. §-a
rendelkezik arról, hogy a fenti döntéshez a képviselő-testület minősített többsége
szükséges.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
megvitatását követően fogadja el a következő határozati javaslatot.

előterjesztés

Határozati javaslat
…/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat
1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tokodi Mesevár
Óvoda alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát – a határozat mellékletét képező tartalommal és formában – elfogadja.
2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Tokodi
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartása és a
Tokodi Mesevár Óvoda részére küldje meg.
Felelős: dr. Gál Gabriella jegyző
Határidő: A Magyar Államkincstár részére történő megküldésre: azonnal
Az intézmény értesítésére a döntést követő 8 napon belül

Tokod, 2015. június 23.

Tóth Tivadar
polgármester

