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Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

    3/2015/JT                                    Tárgy: jkv-i kivonat 

 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről 

 

Napirend: Az Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde, valamint az Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 

alapító okiratainak módosítása 

 

10/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat 

Az Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde, valamint az Abonyi Gyöngyszemek Óvoda alapító 

okiratainak módosítására    

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az Abonyi Gyöngyszemek Óvoda, az Abonyi Pingvines Óvoda és 

Bölcsőde alapító okiratát a jelen határozat 1. számú mellékletek szerinti tartalommal 

módosítja.  

 

2. Abony Város Képviselő-testülete a 193/2014. (VIII.28.) számú, a 194/2014. (VIII.28.) számú, 

a 228/2014. (XI.06.) számú, a 273/2014. (XI.27) számú határozat 1. 2. 4. 5. pontjait hatályon 

kívül helyezi.  

 

3. Abony Város Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert 

az alapító okiratok módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a változás törzskönyvi nyilvántartásba történő 

átvezetéséhez kapcsolódó intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 

Végrehajtásban közreműködik: 
 Titkárság 

 Gazdasági Osztály 

 

Végrehajtásról jelentést tesz:  

 Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül: 

 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 2. Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester 

 3. Dr. Balogh Pál jegyző 
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 4. Kelemen Tibor János aljegyző 

 5. Valamennyi osztályvezető 

 6. Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 

 7. Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 

 8. Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 

 

 

 

 

                K.m.f. 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.                                     Dr. Balogh Pál s.k. 

 polgármester                                     jegyző  

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2015. január 30. 

 

 

 

Csajbók Zsuzsanna 

 jkv. 
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a 10/2015. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete 

 

 

 

Abonyi Gyöngyszemek Óvoda módosító okirat 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 

bekezdése alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Gyöngyszemek 

Óvoda Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

A költségvetési szerv 

1.) Megnevezése:   Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 

2.) Székhelye:    2740 Abony, Köztársaság út 11/a. 

3.) Telephelyei:   2740 Abony, Apponyi u. 5. hrsz.: 48 

     2740 Abony, Szelei u. 29. hrsz.: 1052 

     Köztársaság úti zárt kert hrsz.: 50 

 

4.) OM azonosítója:   032794 

 

5.) Közfeladata: -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, fejlesztő foglalkoztatását. 

 

-Felvállalja a különleges bánásmódot igénylő gyermek – aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) küzd – 

integrált óvodai nevelését. 
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6.) Szakmai alaptevékenysége: Óvodai nevelés 

 

7.) Államháztartási szakágazati 

     besorolása:    851020 Óvodai nevelés 

 

8.) Szakmai alaptevékenységek  

     kormányzati funkciói szerinti  

     megjelölése:   091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai   

             nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

- különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavar vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavar) 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 

9.) Illetékessége, működési köre: Az alapító okirat módosító okiratának 1. számú melléklete 

tartalmazza. 
 

10.) A költségvetési szerv alapító 

       jogokkal felruházott irányító 

       szerv megnevezése, székhelye: Abony Város Önkormányzat Képviselő-Testülete 

     2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

11.) A költségvetési szerv  

       felügyeleti szerv megnevezése, 

       székhelye:   Abony Város Önkormányzat Képviselő-Testülete 

     2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

12.) Fenntartó szerv megnevezése 

       székhelye:   Abony Város Önkormányzat     

    2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

13.) Vezetőjének 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.  Az óvoda 

vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

 

14.) Az intézmény típusa:  Óvoda 
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15.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tv alapján áll fenn. 

 

 

 

16.) Feladatellátást szolgáló vagyon:  

 

Ingatlan címe:    hrsz.:    terület (m
2
) 

Abony, Köztársaság úti óvoda 20  658 

Abony, Apponyi úti óvoda  48  603 

    Abony, Szelei úti óvoda  1052                   989 

Köztársaság úti zártkert  50  627 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott 

tárgyi eszközök. A felsorolt vagyontárgyakat a nevelő-oktató 

munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

 

17.) A vagyon feletti rendelkezés 

joga: A költségvetési szerv a rendelkezésére álló épületeket, 

helyiségeket, tárgyi eszközöket 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. 

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. 

 

18.) Vállalkozási tevékenysége és 

annak felső határa a szerv 

kiadásaiban: A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

 

19.) Felvehető maximális 

gyermeklétszám: 199 fő, amely a feladat ellátási helyenként az alábbiak szerint 

tevődik össze: 

 2740. Abony, Köztársaság út 11/a. gyermeklétszám: 48 fő, 

     2740. Abony, Apponyi u. 5. gyermeklétszám: 81 fő, 

     2740. Abony, Szelei u. 29. gyermeklétszám: 70 fő. 

       

Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma csoportonként 

maximum: 3 fő. 

Az Óvodai Intézmény 8 óvodai csoporttal működő nevelési-

oktatási intézmény.  
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Záradék: 

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg 

a 193/2014. (VIII.28.) képviselő-testületi határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat 

hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2015.(I.29.) számú 

határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Abony, 2015. január  
 

P.H. 

 

 

       ……………………………………………. 

       alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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az alapító okirat módosító okiratának 1. számú melléklete 

 

 

 Abonyi Gyöngyszemek Óvoda felvételi körzete utca nevekkel: 

 

 

 

András utca, Antos János utca, Apponyi Albert utca, Árpád utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balassa 

Bálint utca, Belsőerdő dűlő, Bem József utca, Bercsényi Miklós utca, Bicskei út, Bihari János utca, 

Bólyai János utca, Csokonai utca, Csordakút dűlő, Darabos dűlő, Deákhalom dűlő, Dr. Hirn Márton 

utca, Elsővíz dűlő, Erkel Ferenc utca, Erzsébet királyné utca, Feketehalom dűlő, Ferenc utca, Forró 

Elek utca, Garay János utca, Haladás utca, Harkányi Frigyes utca, Hársfa utca, Hegyes dűlő, 

Hóvirág utca, Jósika Miklós utca, Kaffka Margit utca, Kerektó dűlő, Kisbalaton dűlő, Kospart dűlő, 

Kossuth Lajos tér, Kölcsey ferenc utca, Köztársaság utca, Lóherés dűlő, Madách Imre utca, Mária 

utca, Munkácsy Mihály utca, Muszályerdő dűlő, Október 6. utca, Radák Katalin utca, Rókalyukas 

dűlő, Sarokhatár dűlő, Sekeszék dűlő, Simonnffy Kálmán utca, Somogyi Imre utca, 

Szabadságharcos utca, Szelei út, 

Szemere Bertalan utca, Szondi utca, Táborhegy dűlő, Táncsics Mihály utca, Tinódi Sebestyén utca, 

Tomori Pál utca, Török Ignác utca, Világosság utca, Világszabadság utca, Zsombékos dűlő. 
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a 10/2015. (I.29.) számú Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete 

 

 

Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde módosító okirat 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 

bekezdése alapján Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Pingvines Óvoda és 

Bölcsőde Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

A költségvetési szerv 

1.) Megnevezése:   Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 

2.) Székhelye:    2740 Abony, Bethlen Gábor út 3-5. 

3.) Telephelyei:   2740 Abony, Bethlen Gábor út 8. hrsz.: 4861 

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

      

 

4.) OM azonosítója:   032795 

 

5.) Közfeladata: -A bölcsőde feladata a családban nevelkedő, elsősorban dolgozó 

szülők 1-3 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, fejlesztő foglalkoztatását. 

 

- Felvállalja a különleges bánásmódot igénylő gyermek – aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar) küzd – 

integrált óvodai nevelését. 

6.) Szakmai alaptevékenysége: Óvodai nevelés 
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7.) Államháztartási szakágazati 

     besorolása:    851020 Óvodai nevelés 

 

8.) Szakmai alaptevékenységek  

     kormányzati funkciói szerinti  

     megjelölése:   091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai   

             nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

- különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavar vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavar) 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

 

9.) Illetékessége, működési köre: A bölcsőde kötelező felvételi körzete: Abony város közigazgatási 

területe. 

Az óvoda kötelező felvételi körzetét az alapító okirat módosító 

okiratának 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

10.) A költségvetési szerv alapító 

       jogokkal felruházott irányító 

       szerv megnevezése, székhelye: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

     2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

11.) A költségvetési szerv  

       felügyeleti szerv megnevezése, 

       székhelye:   Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

     2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

12.) Fenntartó szerv megnevezése 

       székhelye:   Abony Város Önkormányzat     

    2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

13.) Vezetőjének 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.  Az óvoda 

vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

14.) Az intézmény típusa:  Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. 

 

 

15.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
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foglalkoztatási jogviszonyok: Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. tv alapján áll fenn. 

 

 

16.) Feladatellátást szolgáló vagyon:  

 

Ingatlan címe:    hrsz.:    terület (m
2
) 

    Abony, Arany János úti óvoda 3339  798 

    Abony, Bethlen Gábor úti óvoda 4861  750 

    Abony, Bethlen Gábor úti óvoda 

    és bölcsőde    4894               6274 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott 

tárgyi eszközök. A felsorolt vagyontárgyakat a nevelő-oktató 

munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

17.) A vagyon feletti rendelkezés 

joga: A költségvetési szerv a rendelkezésére álló épületeket, 

helyiségeket, tárgyi eszközöket 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. 

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. 

 

18.) Vállalkozási tevékenysége és 

annak felső határa a szerv 

kiadásaiban: A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

 

 

 

19.) Felvehető maximális 

gyermeklétszám: Óvoda: 214 fő, amely a feladat ellátási helyenként az alábbiak 

szerint tevődik össze: 

 2740. Abony, Bethlen Gábor út 3-5. gyermeklétszám: 93 fő, 

 2740. Abony, Bethlen Gábor út 8. gyermeklétszám: 60 fő 

2740. Abony, Arany János u. 8. gyermeklétszám: 61 fő  

 

     Bölcsőde: 44 fő, amely a feladat ellátási helyként az         

 alábbiak szerint tevődik össze:  

                                                           2740. Abony, Bethlen Gábor út 3-5. gyermeklétszám: 44  

                                                           fő. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma az óvodában 

csoportonként maximum: 3 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma a bölcsődében 

csoportonként maximum: 1 fő 
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A költségvetési szerv 8 óvodai és 4 bölcsődei csoporttal 

működő nevelési-oktatási intézmény. 

 

 

 

Záradék: 

 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg 

a 194/2014. (VIII.28.) képviselő-testületi határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat 

hatályát veszti. 

 

Az alapító okiratot Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2015. (I.29.) számú 

határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Abony, 2015. január  
 

P.H. 

 

 

       ……………………………………………. 

       alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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                                  az alapító okirat módosító okiratának 1. számú melléklete  

 

 

Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete utca nevekkel: 

  

 

 

Abonyi Lajos utca páros oldala, Attila utca, Antal utca, Arany János utca, Baross Gábor utca a 

Vasút úttól, Bartók Béla utca, Batthyány Lajos utca, Báthori István utca, Bethlen Gábor utca, 

Berzsenyi Dániel utca, Blaskovics utca, Bocskai István utca, Bólyai János utca, Buzgány dűlő, 

Ceglédi út, Czuczor Gergely utca, Cserép utca, Csillag Zsigmond utca, Deák Ferenc utca, Degré 

Alajos utca, Dobó István utca, Dohányos dűlő, Dorottya utca, Dózsa György utca, Dugonics 

András utca, Egressy Gábor utca, Endre utca, Eötvös József utca, Esze Tamás utca, Fadrusz János 

utca, Függetlenség utca, Füzesér dűlő, Gaál Miklós utca, Gereceszék dűlő, Honvéd utca, Hunyadi 

János utca páratlan oldala, Ibolya utca, Imre utca, Irányi Dániel utca, János utca, József utca, 

Juhász Gyula utca, Kálvin utca, Kapisztrán János utca, Karaér dűlő, Kasza utca, Kaszáló dűlő, 

Katona József utca, Kécskei út, Kinizsi Pál utca, Kisfaludy Károly utca, Kismihálytó dűlő, Klapka 

György utca, Kossuth Ferenc utca, Koszta József utca, Kosztolányi Dezső utca, Kőrösi Csoma 

Sándor utca, Kunér dűlő, Lengenáda dűlő, Lenkey János utca, Liget utca, Lovassy Sándor utca, 

Lukács utca, Luther Márton utca, Magyar Benigna utca, Márk utca, Mátyás király utca, Mikelaka 

dűlő, Mikszáth Kálmán utca, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Nagykőrösi út, 

Néphadsereg utca, Pál utca,Pázmány Péter utca, Péter utca, Petőfi Sándor utca, Prohászka utca, 

Ráday Imre utca, Radnóti Miklós utca, Rákóczi Ferenc utca, Somogyi Béla utca, Szabadság utca, 

Szabolcska Mihály utca, Szapáry utca, Széchenyi István utca, Szegfű utca, Szék dűlő, Szeretet utca, 

Szilágyi Erzsébet utca, Szövetkezet utca, Tabán utca, tamási Áron utca, Tavas dűlő, Tatárhányás 

dűlő, Tavasz utca, Téglagyár utca, Telelőpart dűlő, Thököly Imre utca, Toldi Miklós utca, Tompa 

Mihály utca, Turjános dűlő, Türr István utca, Újszászi út, Vak Bottyán utca, Vasvári Pál utca, 

világos dűlő, Wekerle Sándor utca, Wesselényi Miklós utca, Zoltán utca, Zrínyi Miklós utca. 

 

 

 


