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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

 

A Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratát a veszélyhelyzet idején 
Kosztkáné Rokolya Bernadett Polgármester Asszony a 47/2021. (V.10.) polgármesteri 
határozataival módosította. A módosításkor az intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 
kormányzatifunkciója került beépítésre, illetve az intézményvezető kérésre a bölcsődei 
férőhely módosult 12 főről, 14 főre.  

A jelenlegi módosításra szintén a felvehető gyermekek létszámának 72-ről 84 –re történő 
növelése teszi indokolttá. A létszámbővítés indokát Juhászné Somogyi Éva intézményvezető 
asszony írásbeli megkeresése indokolja.  

Óvodai alapító okiratot a nevelési év végig (május 31.) meghozott döntéssel lehet módosítani 
azzal, hogy a hatálybalépés dátumának a tárgyév július 1. és augusztus 31. közé kell esnie.  

Az alapító, módosító és megszüntető okiratokat 2015. január 1-jétől alkalmazandó az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A. § (2) bekezdés és 11. § (7) bekezdés, 
valamint a 111. § (26) bekezdés szerinti formanyomtatványok (okirat minták) szerint kell 
elkészíteni. Az óvodai nevelés alapvetően a 3. évet betöltött gyermekek számára kötelező, de 
az 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint az 
óvoda funkciója a nevelésen túl a védő, - óvó-, szociális feladatok ellátása is.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 8. § (2) 
bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. Az óvodai felvételt egész évben, folyamatosan lehet igényelni (pl. beköltözők, 
felmentettek).  

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő elfogadás végett:  

HATÁROZATI JAVASLAT 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (V….) önkormányzati határozata 
a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 
 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-
Bölcsőde Alapító okirat jóváhagyásáról  

 
A Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde a Piliscsév Község Önkormányzata által 
2021. június 17. napján kiadott, Cs/210-10/2021.  számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a ../2022. (V…..) 
önkormányzati határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 



1. Az Alapító Okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Piliscsévi „Aranykapu” 
Óvoda-Bölcsőde 

óvodai nevelés 

 

84 fő 

többi gyermekkel 
együtt nevelhető 
sajátos nevelési 
igényű gyermekek 
óvodai nevelése 

5 fő 

nemzetiséghez 
tartozók óvodai 
nevelése szlovák 
nyelven 

84 fő 

2 Piliscsévi „Aranykapu” 
Óvoda-Bölcsőde bölcsődei ellátás  14 fő 

 
Jelen módosító okiratot 2022. augusztus 31. napjától kell alkalmazni. 
 
2. Jelen határozat értelmében a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde óvodai nevelésben 

résztvevő maximális gyermek-, tanulólétszám 72–ről 84 –re, a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 3-ról, 5-re, illetve a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése szlovák nyelven 72-ről, 84-re változik.   

3. Jelen határozattal jóváhagyom a Cs/   - /2022. számú, 2022. május 11. napján keltezett 
Módosító Okiratot, valamint a Cs/    -  /2022. számú, 2022. május 11. napján keltezett 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.  

4. A Módosító Okirat jelen határozat 1. mellékletét képezi. Az egységes szerkezetű Alapító 
Okirat jelen határozat 2. mellékletét képezi. Az alapító okirat további részeit változatlanul 
hagyom. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: 2022. május 31. 
 
 
 
Piliscsév, 2022. május 11. 
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