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Tisztelt Társulási Tanács! 

 

 

A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda vezetője jelezte, hogy az Óvoda alapító okiratában 

javítani szükséges az alapító okirat 14. pontjában lévő intézménybe felvehető maximális 

gyermeklétszámot. 

Jelenleg az Alapító okiratban 50 fő szerepel és a csoportok száma 1 vegyes csoportban van 

megadva. 

A Jogszabállyal ellentétes e két adat, ezért annak korrigálása szükséges az Alapító Okiratban 

történő átvezetéssel. 

Az óvodai gyermekcsoportok minimális, átlag-és maximális létszámát a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 2013.szeptember 1-jétől hatályba lépő 4.számú 

melléklete határozza meg. 

 

Ennek alapján az óvodában  

- a minimális csoportlétszám 13 fő 

- a maximális csoportlétszám 25 fő 

- az átlag csoportlétszám 20 fő. 

 

A minimális létszámtól csak abban az esetben lehet eltérni, ha azt az óvodai jogviszony 

nevelési év közbeni megszűnése indokolja. 

A maximális csoportlétszámtól való eltérést a fenntartó engedélyezheti. 

Erre a nevelési év során két esetben van lehetőség: 

- a nevelési év indításánál, 

- nevelési év közben, ha ezt az új gyermek felvétele, átvétele indokolja. 

 

A maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-kal léphető túl, ami azt jelenti, hogy 30 főnél 

nem lehet több gyermek egy csoportban, még engedéllyel sem. 

 

A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda egy vegyes csoporttal működik, az SzMSz-ben 

szereplő létszám  25 fő. 

 

 



 

2013. július 1 hatállyal módosításra került az Alapító okirat, akkor ezt az adatot nem lehetet 

módosítani, mivel a felvehető gyermeklétszám változtatása átszervezésnek minősül, melynek 

tekintetében május végéig meg kell hozni a döntést.  

Az előző évben a módosításról szóló döntések június hónapban történtek, így ezt az adatot 

nem lehetett átvezetni. 

 

A további módosítások az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosítása, valamint a kormányzati 

funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 

(XII.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) teszi szükségessé.  

 

2014. január 1-vel módosult az Ávr. 5.§, mely az alapító okirat elsődleges tartalmi kellékeit 

határozza meg. Az Ávr. 5.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe lépett rendelkezés szerint az 

alapító okirat a költségvetési szerv közfeladatát és szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek 

kormányzati funkció szerinti megjelölését, és főtevékenységének államháztartási szakágazati 

besorolását tartalmazza, vagyis az alapító okirat nem tartalmazhat szakfeladat kódokat, mivel 

az nem alaptevékenységi kategória. Ezen módosítás egy könnyített kiegészítési eljárás 

keretében megtörtént.  

 Másik alapító okiratot érintő tartalmi változás, hogy az Áht. 2014. évtől hatályos 

módosításával megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása, emiatt az alapító 

okiratokban már nem szerepelhet ezzel összefüggő rendelkezés. 

 

Tekintettel a fent leírtakra Kővágóörs Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása 

és annak egységes szerkezetbe foglalása előkészítésre került. 

Kérem a Tisztelt Tárulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni, a módosítást elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratának 

módosításával az előterjesztésben foglaltak szerint egyetért. 

Az Alapító Okiratot, annak módosítását és egységes szerkezetét 2014. július 1. hatállyal 

jóváhagyja. 

A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba való 

bejegyzésre a Magyar Államkincstár részére az Alapító Okiratot küldje meg.  

 

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző 

Határidő: május 30. 

 


