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2./ Napirendi ponthoz 

 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:                 Készítette:  Bányainé Cserged Marianna 

                                                                                                   vezető főtanácsos 

dr. Kernóczi Zsuzsanna     

            jegyző       

ELŐTERJESZTÉS 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. augusztus 21. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: Balajti Óvoda alapító okiratának jóváhagyásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Képviselő-testület 2017. augusztus 16. napján megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén a   

76/2017.(VIII.16.) határozatának 2. pontjában hozott döntést a Balajti Óvoda alapító 

okiratának a jóváhagyásáról visszavonta. 

 

A törzskönyvi nyilvántartásba törzskönyvi jogi személyek jegyezhetőek be, ezért a bejegyzés 

feltétele, hogy a törzskönyvi jogi személy vezetőjének vezetői kinevezése, megbízása a 

bejegyzési kérelem mellékleteként beadásra kerüljön a Magyar Államkincstárhoz. 

 

A Balajti Óvoda alapító okiratának jóváhagyásáról a döntést a Képviselő-testületnek az 

óvodavezető megbízását követően kell meghoznia ahhoz, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba 

vételhez csatolni tudjuk a képviselő-testület határozatát, valamint a vezetői 

kinevezésről/megbízásról szóló okiratot. Erről szóló döntését a Képviselő-testület jelen ülésén 

hozza meg. 

 

Javaslom a Balajti Óvoda alapító okiratának a jóváhagyását a határozat melléklete szerint. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az 

alábbi határozati javaslatot: 

      Határozati javaslat 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…../2017. (VIII.21.) H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy: Balajti Óvoda alapító okiratának jóváhagyásáról 

 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Balajti Óvoda alapító okiratának jóváhagyásáról szóló 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balajti Óvoda alapító okiratát a határozat melléklete szerint 

jóváhagyja. 
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2.) Képviselő-testület elrendeli a jóváhagyott alapító okirat 

Magyar Államkincstár részére történő megküldését a 

törzskönyvi nyilvántartásba vételhez. 

 

Határidő: azonnal, illetve 8 napon belül 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

 

Balajt, 2017. augusztus 21. 

      Szabó Zoltán 

      polgármester 
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 Melléklet a …/2017.(VIII.21.) határozathoz              

 

Okirat száma:1/A/2017. 

Alapító okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a  Balajti Óvoda alapító okiratát a következők szerint 

adom ki:   

 

                                         1. A költségvetési szerv  

                                    megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

        1.1.1. megnevezése: Balajti Óvoda  

 

1.2. A költségvetési szerv 

        1.2.1. székhelye: 3780 Balajt, Fő út 2. 

 

                                         2. A költségvetési szerv  

                      alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. szeptember 1. 

 

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

 

        2.2.1. megnevezése:  Balajt Község Önkormányzata 

        2.2.2. székhelye:         3780 Balajt, Fő út 55. 

 

                            3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv  irányító szervének 

 

        3.1.1. megnevezése: Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

        3.1.2. székhelye: 3780 Balajt, Fő út 55.  

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

        3.2.1. megnevezése: Balajt Község Önkormányzata 

        3.2.2. székhelye: 3780 Balajt, Fő út 55. 

 

                                4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai ellátás a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint és 

óvodai  nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontja szerint. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1. 
851020 Óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés. Hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése. 

A gyermek három éves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokat. Óvodai étkeztetés. Képességfejlesztés. Óvodai fejlesztő program szervezése. A 

többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látás, hallási), 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Az óvoda 

alapfeladatán ellátásán túl többletbevétel szerzésére irányuló tevékenységet folytathat 

elsődlegesen tanfolyamok szervezésében való közreműködés. 

 

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 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3  
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

5 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

6 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai 

7 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

9 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Balajt község teljes közigazgatási 

területe. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 

A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek 

megfelelően határozott időre, 5 évre Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

bízza meg.  

Az egyéb munkáltatói jogokat Balajt község polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető 

kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége 

megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört 

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 
munkaviszony  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény  

3 
megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 

4 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 20111. évi CVI. törvény  

 

6. Köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 

6.1. A köznevelési intézmény 

        6.1.1. típusa: Óvoda 

 

        6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi  

                    gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

 

        6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdálkodási feladatát a  
                    Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal (3751 Szendrőlád, Fő út 63. ) látja el, 
                    a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a Hivatal Szervezeti és Működési 
                    Szabályzata, valamint a Hivatal és az intézmény közötti külön megállapodás  
                     rögzíti. 
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       6.2. A feladatellátási helyeként felvehető  maximális gyermek-, tanulólétszám   

                 a köznevelési intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat 

megjelölése 

maximális 

gyermek-, 

tanulólétszám 

1. Balajti  Óvoda - 50  fő 

 

        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. 3780 Balajt, Fő út 2. 74 használati jog az 

önkormányzat vagyonáról 

és vagyongazdálkodásáról 

szóló 4/2013.(IV.25.) 

önkormányzati rendelet 

rendelkezése szerint 

óvodai 

nevelés 

 

7. Záró rendelkezés 

 Jelen alapító okiratot 2017. szeptember 01. napjától kell alkalmazni. 

 

 

Balajt, 2017. augusztus 21.  

            

         Szabó Zoltán 

         polgármester 
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                                         1./ Napirendi ponthoz 

 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:                       Készítette: Dr. Kernóczi Zsuzsanna 

          jegyző  

dr. Kernóczi Zsuzsanna     

            jegyző      

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. augusztus 21. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: Balajti Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltéséről 

         

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Képviselő-testület 2017. augusztus 16. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésén döntött a 

Balajti Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére benyújtott pályázatról a 

74/2017.(VII.24.) határozat visszavonásáról, mivel a benyújtott pályázat nem felelt meg a 

pályázati kiírás feltételeinek, a kiírt pályázat nem vezetett eredményre. Képviselő-testület 

ezért újabb pályázatot írt ki a Balajti Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör 

betöltésére. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vezetői megbízás adásának rendjéről a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 

megbízás feltételeiről 

 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), 

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik. 

 

Az Nkt. 67. §-a szerint az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör 

betöltéséhez szükséges 

- a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség (óvodában-óvodapedagógus) 

és szakképzettség, 

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

- legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy megbízással egyidejűleg pedagógus-

munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

 

Az Nkt. 67. §-a szerint nem lehet a köznevelési intézmény vezetője a köznevelési intézmény 

fenntartója, továbbá a köznevelési intézmény fenntartójánál vezető állású munkavállaló vagy 

vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő, közalkalmazott. 
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Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános 

pályázat útján történik. 

 

A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint, ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt 

pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, a köznevelési intézmény 

vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására – nyilvános pályázati kiírás nélkül – vezetői 

beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A 

köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása 

nélkül – e bekezdésben foglaltak szerint – legfeljebb egy évig láthatóak el. E rendelkezések 

alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel. Ilyen 

megbízás hiányában az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni. 

 

A Korm. rendelet 21. §-a szerint a köznevelési intézményben – az intézmény gazdálkodási 

jogosítványaitól függetlenül magasabb vezetői megbízásnak minősül a települési 

önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői megbízás. 

Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti 

jogviszony létesítése is szükséges – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési 

jogkör a meg bízási jogkör gyakorlóját illeti meg. 

 

Nkt. 68. §(4) bekezdése szerint, ha jogszabály előírás vagy a munkáltató döntése alapján a 

köznevelési intézmény vezetőjének megbízása határozott időre szól, és a határozott idő 

alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem július 1-jétől augusztus 15-ig 

terjedő időszakra esne, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell 

meghatározni, ha a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott 

határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le. 

 

Az Nkt. 65. §-a szerint a fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó 

garantált illetményt az illetményalap százalékában e törvény 7. melléklete állapítja meg. A 

Kormány rendeletben állapítja meg a 8. melléklet szerinti, az ágazati, szakmai sajátosságokra 

tekintettel meghatározott illetménypótlék megállapításának elveit. 

A Nkt. 8. melléklete szerint az intézményvezető számára járó pótlék alsó határa az 

illetményalap 40 %-a, felső határa az illetményalap 80 %-a. 

 

A magasabb vezető illetményét végzettsége, közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje 

alapján kell meghatározni. Az intézményvezető részére járó pótlék mértékét az NKt. 8. 

mellékelte tartalmazza, mely szerint az intézményvezetői pótlék mértéke az illetményalapján 

40-80 %-a közötti összeg. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 

XC. törvény 61. § szeriont az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának 

vetítési alapja 101 500 forint, így a kinevezésre kerülő magasabb vezetői intézményvezetői 

pótlékát 40.600-81.200.- forint közötti összegben lehet meghatározni. 

 

A Balajti Óvoda 2017. szeptember 01. napjától történő indításához szükséges biztosítani a 

hivatkozott jogszabály alapján a megfelelő végzettséggel rendelkező szakembert. 

 

Antal Józsefné kazincbarcikai lakos a mai napon nyilatkozott, hogy 2017. szeptember 01. 

napjától 2018. augusztus 15. napjáig elvállalja a Balajti Óvoda óvodavezetői munkakörét, 

rendelkezik a Nkt. 67 §-a szerinti előírásokkal, mivel korábban a Kazincbarcikai Egyesített 

Óvoda vezetőjeként ment nyugdíja. 
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Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati kiírás feltételeit az 

alábbiak szerint szíveskedjen elfogadni: 

 

      Határozati javaslat 

 

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……../2017. (VIII.21.) H A T Á R O Z A TA  

        Tárgy: Balajti Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör  

                     betöltéséről 

             

Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) Antal Józsefné-t a Balajti Óvoda óvodavezetőjévé 

(magasabb vezető) 2017. szeptember 01. napjától 2018. augusztus 15. 

napjáig kinevezi. 

 

Képviselő-testület az intézményvezető illetményét a Kjt. szerint, 

intézményvezetői pótlékát az illetményalap 40 %-ában, 70.847.- 

forintban (azaz Hetvenezer-nyolcszáznegyvenhét) állapítja meg. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve 2017.09.01. 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

         

 

Balajt, 2017. augusztus 21. 

 

 

          Szabó Zolán 

                     polgármester 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 


