
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

3-11/2011/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. 

 

Napirend: Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

 

220/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 

Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1) A Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 

módosítja. 

 

2) A Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 2 sz. melléklet szerinti egységes 

szerkezetbe foglalt tartalommal adja ki. 

 

3) A 2011. szeptember 01. napjától hatályos változások törzskönyvi nyilvántartásba történő 

átvezetéséhez kapcsolódó intézkedéseket meg kell tenni.  

 

Határidő: 2011. szeptember 01. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Gazdasági Osztály 

Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Pingvines Óvoda és Bölcsőde vezetője 

Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 

 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. június 22. 

 

Farkasné Fazekas Mária  

               jkv. 
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220/2011. (VI.21.) számú Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete 

 

Pingvines Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okiratának  

 

5. számú módosító okirata 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről 

szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pingvines Óvoda 

Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 

Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A költségvetési szerv  

Neve: Pingvines Óvoda és Bölcsőde 

Székhelye: 2740 Abony, Bethlen Gábor út 3. – 5. (hrsz. 4894) 
 

Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

A bölcsőde feladata a családban nevelkedő, elsősorban dolgozó szülők 0-3 éves gyermekeinek 

napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, nevelése, az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével. 
 

Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

A bölcsőde kötelező felvételi körzete: Abony Város közigazgatási területe 

 

Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 

 

Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Ingatlan címe:    hrsz:    terület (m2) 

Abony, Arany J. úti óvoda  3339      798 

Abony, Bethlen G. úti óvoda       

és bölcsőde                                         4894                                        6274 

Abony, Bethlen G. úti óvoda  4861      750 

 

Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A bölcsődébe felvehető maximális gyermeklétszám: 44 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma a bölcsődében csoportonként 1 fő. 

A költségvetési szerv 8 óvodai és 4 bölcsődei csoporttal működő intézmény. 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Abony, 2011. június 21. 

 

       Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 
 

 



3 

 

220/2011. (VI.21.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete 

 

Pingvines Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okirata 
 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében, valamint az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Abony Város 

Önkormányzata a Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Pingvines Óvoda és Bölcsőde 

Székhelye: 2740 Abony, Bethlen Gábor út 3. – 5. (hrsz. 4894) 

A költségvetési szerv telephelyei: 

 
2740 Abony, Bethlen G. u. 8. hrsz: 4861 

2740 Abony, Arany J. u. 8. hrsz: 3339 

      

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A bölcsőde feladata a családban nevelkedő, elsősorban dolgozó szülők 0-3 éves gyermekeinek 

napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, nevelése, az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevételével. 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 

nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 

keretében folyik. 

Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztését, 

közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált 

fejlesztését, fejlődésének elősegítését, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését. 

Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését. 

 

Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus igénybevételével, az alábbiak szerint: 

a/ Érzékszervi fogyatékos (látássérült), enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos 

gyermekek. 

b/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 

súlyos rendellenességgel küzdő gyermek. 

c/ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra nem visszavezethető tartós 

és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek. 

d/ Nevelési, tanulási folyamatban akadályozott.
  

Felvállalja az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 

felzárkóztató program szerint foglalkoztatást. 

 

2011. szeptember 01-től hatályos szabályozás szerint: 

Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését, fejlesztő foglalkoztatását. 

Felvállalja a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzdő, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
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küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus igénybevételével. 

 

3. Alaptevékenység besorolása szakfeladat szerint: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

 8891 Gyermekek napközbeni ellátása 

 

Alaptevékenység szakágazat száma:  

           851011 Óvodai nevelés, ellátás 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

889101 Bölcsődei ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, az iskolai 

életmódra felkészítése, integrált nevelése az alábbi sajátos nevelési igény esetén: 

- értelmileg enyhe fokban sérült 

- beszédfogyatékos 

- érzékszervi fogyatékos: látássérült 

- testi fogyatékos, mozgássérült 

- nevelési, tanulási folyamatban akadályozott 

- aktivitás és figyelem zavara 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenesség 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra nem visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenesség 

-    személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 2011. 

szeptember 01-től hatályos szabályozás szerint 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista (ép értelmű), több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos  

   rendellenessége 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

4. A költségvetési szerv működési köre: 

 

A bölcsőde kötelező felvételi körzete: Abony Város közigazgatási területe 

Az óvoda kötelező felvételi körzete: A Ceglédi út, valamint a Ceglédi úttól a Tószegi útig terjedő 

terület. 

 

5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szerv neve, székhelye: 
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Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv alapító jogokkal felruházott irányító, fenntartó szerv neve, 

székhelye:  

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

A költségvetési szerv felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.   

 

6. Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerv gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) jelöli ki. 

 

A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítésével 

és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A pályázati felhívást a 

vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 évre, 

illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- Közalkalmazott, aki jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

az irányadó.  

 

9. A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. Intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Ingatlan címe:    hrsz:    terület (m2) 

Abony,  Arany J. úti óvoda  3339      798 

Abony, Bethlen G. úti óvoda       

és bölcsőde                                         4894                                        6274 

Abony, Bethlen G. úti óvoda  4861      750 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A költségvetési szerv a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket az önkormányzat 

vagyonrendeletében meghatározott időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását 

felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az intézményben 

folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltakat. 
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A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat Képviselő-

testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény köteles gondoskodni 

az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

13.  Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 240 fő 

       Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma az óvodában csoportonként maximum 3 fő. 

       A bölcsődébe felvehető maximális gyermeklétszám: 44 fő 

       Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma a bölcsődében csoportonként 1 fő. 

 

A költségvetési szerv 8 óvodai és 4 bölcsődei csoporttal működő intézmény. 

 
 

 

Záradék: A Pingvines Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának 

módosítását Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 220/2011. (VI.21.) sz. 

határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2011. június 21. 

 

P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


