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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

393/2021. (V. 28.) kgy. határozata 

a Maroshegyi Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 

és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”; 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 174/2021. (III.19.) kgy. 

határozatával kinyilvánította szándékát a fenntartásában működő óvodák átszervezésére 

vonatkozóan, mely szerint a Maroshegyi Óvoda (továbbiakban: Intézmény) alaptevékenysége 

módosul azzal, hogy az Intézmény Alapító okirata kiegészül az érzékszervi (látás) fogyatékos, 

a mozgásszervi fogyatékos kisgyermekek ellátásával és az ellátott fogyatékosságra tekintettel 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozottan fogyatékos gyermekek 

ellátásával, továbbá az autizmus spektrum zavarral küzdő kisgyermekek ellátásával; 

e) a d) pontban foglaltakkal kapcsolatosan az Önkormányzat, mint fenntartó a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltakra 

tekintettel beszerezte az Intézmény alkalmazotti közösségének és szülői szervezetének a 

véleményét;  

f) az Intézmény megközelítését szolgáló Székesfehérvár 6889/1 helyrajzi számú kivett közterület 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 175/2020. (VI.23.) számú 

határozata szerint a Hargitai utca elnevezést kapta a korábbi Rádió utca elnevezés helyett; 

g) az Intézmény hatályos alapító okirata szerinti címe 8000 Székesfehérvár, Rádió utca 1. szám, 

mely Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének a 18/239-2/2021. 

számú határozata szerinti Székesfehérvár 6879/1 hrsz-ú ingatlan, amely a 18/239-2/2021. 
számú határozat alapján 8000 Székesfehérvár, Hargitai utca 5. számra módosult; 
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h) az alaptevékenység d) pont szerinti módosítására, továbbá az Intézmény székhely címének  

g) pont szerinti változására és az alábbiakra figyelemmel az Intézmény 211/2020. (VII. 15.)/2 

számú Alapító okiratát szükséges módosítani:  

- az Alapító okirat 5.1. pontjában a vezetői megbízás időtartamára vonatkozó rész 

pontosításra kerül a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 

- az Alapító okirat 6.2. pontjának szövegezése a Magyar Államkincstár 

formanyomtatványának előírásai szerint kerül pontosításra;  
i) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése alapján a költségvetési 

szerv alapító okiratát és annak módosítását az alapító szerv adja ki a Magyar Államkincstár által 

rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával; 

j) a d)-i) pontokra figyelemmel javasolt a 2. pont szerinti döntés meghozatala. 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – úgy döntök, hogy  

 

2.1.  

az Intézmény Alapító okiratát módosító Módosító okiratot 2021. augusztus 31-i hatállyal jelen 

határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal adom ki; 

 

2.2. 

az Intézmény Alapító okiratát jelen határozat 2. mellékletében foglalt tartalommal, a 2.1. pontban 

foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva adom ki. 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

 

 

Felelős:  Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

  Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

   

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 

 



 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
a Maroshegyi Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló  

393/2021. (V. 28.) kgy. határozatának 1. melléklete 

Okirat száma:            /2021. (                )/1 

Módosító okirat 

A Maroshegyi Óvoda a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 
2020. július 15. napján kiadott, 211/2020. (VII. 15.)/2 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 – Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlése         /2021. (                 ) számú határozatára figyelemmel – 
a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.2.1. alpontjában és a 6.3. pontjában a „Rádió utca 1.” szövegrész 
helyébe „Hargitai utca 5.” szövegrész lép. 

2. Az alapító okirat 4.3. pontja b.) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„b.) A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése: akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosok, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.” 

3. Az alapító okirat 5.1. pontjában az „5 évre szóló” szövegrész helyébe a „legfeljebb 5 évre 
szóló” szövegrész lép. 
 
4. 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 Maroshegyi Óvoda óvodai nevelés - 281 
„ 

 
Jelen módosító okiratot 2021. augusztus 31. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Székesfehérvár, „időbélyegző szerint”  

P.H. 

Dr. Cser-Palkovics András 
polgármester 



 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
a Maroshegyi Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló  

393/2021. (V. 28.) kgy. határozatának 2. melléklete 

 

Okirat száma:             /2021. (               )/2 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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 Maroshegyi Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Maroshegyi Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8000 Székesfehérvár, Hargitai utca 5. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995. 07. 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 6. pontja alapján óvodai ellátás, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.) 4. § 14a. a) pontja alapján óvodai nevelés, 
az Nktv. 4. § 14a. r) pontja alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése, az Nktv. 8. § (1) bekezdése szerinti óvodai nevelés, továbbá a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a alapján gyermekétkeztetés, a Gyvt. 21/A. §-a és 21/B. §-a alapján 
intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a 
Gyvt. 21/C. §-a alapján szünidei gyermekétkeztetés. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
a.) Óvodai nevelés 
b.) A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: 

akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, 
hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosok, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékosok, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdenek. 

c.) Intézményi gyermekétkeztetés 
d.) Szünidei gyermekétkeztetés 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját nyilvános 
pályázati eljárás útján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
közalkalmazotti jogviszonyban határozott idejű legfeljebb 5 évre szóló vezetői kinevezéssel 
bízza meg, felette Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 19. § a) pontjában foglalt munkáltatói jogokat Székesfehérvár Megyei 
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Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, az Mötv. 19. § b) pontjában foglalt egyéb munkáltatói 
jogokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Az Nktv. 4. § 14a. a) pontja alapján 
óvodai nevelés, az Nktv. 4. § 14a. r) pontja alapján a többi gyermekkel együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, az Nktv. 8. § (1) 
bekezdése szerinti óvodai nevelés. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény mindenkori 
költségvetésével önállóan gazdálkodik. A vonatkozó jogszabályok szerint a 
gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat a Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet (8000 Székesfehérvár, Ady Endre 
utca 8., PIR száma: 364977) látja el az irányító szerv által jóváhagyott 
munkamegosztási megállapodás alapján. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Maroshegyi Óvoda óvodai nevelés - 281 

 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi száma 
vagyon feletti 
rendelkezés joga vagy a 
vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
8000 Székesfehérvár, 

Hargitai utca 5. 
székesfehérvári 

6879/1. 

Használati jog 
Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város vagyonáról 

és a vagyon feletti 
tulajdoni jogok 

gyakorlásáról szóló 
Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzat 

Közgyűlése 32/2013. 
(VI. 28.) önkormányzati 

rendelete alapján.  

óvodai nevelés 

 
 


