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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  alapító okiratát a 2014.  március 27-ei 

ülésén módosította és fogadta el egységes szerkezetben a 68/2013.(XII.29.)  NGM rendeletben 

foglaltaknak megfelelően, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjére vonatkozó előírásoknak megfelelően. 

 

A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(továbbiakban: Nkt.) 79. § (2) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet  (továbbiakban: Korm. rendelet) 38. 

§ (1) bekezdése  e) pontja alapján   hatósági ellenőrzés keretében vizsgálta a köznevelési 

intézményt.  

 

A hatósági ellenőrzés során megállapításra került, hogy az intézmény alapító okirata szerint, 

„nemzetiséghez tartozók óvodai nevelés „ feladatot is ellát. 

Az Nkt. 3. számú melléklete szerint a nemzetiségi óvodai nevelés esetén az alkalmazáshoz 

szükséges szakképzettség : nemzetiségi óvodapedagógus.  

 

Az intézmény adatszolgáltatása szerint az intézményben alkalmazott óvodapedagógusok 

egyike sem rendelkezik nemzetiségi óvodapedagógus szakképzettséggel, vagy az Nkt. 99. § (3) 

bekezdésében meghatározottak szerint – az óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség 

mellett – legalább középfokú „komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga 

bizonyítvánnyal.  

 

A kormányhivatal felhívta az intézmény figyelmét, a jogsértő  helyzet teljes körű 

megszüntetésére. 

 

Fenti jogsértés megszüntetése érdekében  javasoljuk,  a  Napsugár Óvoda és Bölcsőde alapító 

okiratának alaptevékenység köréből  a 091130   kormányzati funkciók szerinti besorolású  

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatat törlését. 

 

Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. január 1-től 

formanyomtatvány használatát írja elő a törzskönyvi jogi személyek alapító, megszüntető és 

módosító okiratai tekintetében,  ezért a nevelési intézmény  alapító okiratát a kincstár által 

közzétett formanyomtatványnak megfelelően  kell módosítani.  



 

 Az új formátumba  átdolgozott dokumentumokat  - a módosító okiratot, és az alapító okirat 

egységes szerkezetét – az államkincstár előzetesen véleményezte, azt megfelelőnek találta. 

 

 

A törvénysértés megszüntetése érdekében  a fentiekben megfogalmazottak alapján javaslom   a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását, az új formanyomtatványnak 

megfelelően.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2015. november 17. 

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…../2015. (XI 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Napsugár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 

módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti, a  Napsugár Óvoda Bölcsőde  alapító okiratának 

módosító okiratát elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen 

határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére küldje meg, 

továbbá a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatalt értesítse a 

jogsértés megszüntetéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 


