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ELŐTERJESZTÉS 
 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. szeptember 10-i soros ülésére 
 
Tárgy: Szivárvány  Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása 
 
Előterjesztő:  Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak, a finanszírozási és a 
sajátos nevelési igényő  gyermekek ellátása kapcsán bekövetkezett jogszabályi 
változások miatt szükségessé vált a  Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Alapító 
Okiratának felülvizsgálata,  módosítása. Egyrészt rögzíteni szükséges a fenntartó mellett 
az üzemeltetı személyét is, hiszen az iskolák esetében ez ma már eltérhet, másrészt 
pontosítani kellett a sajátos nevelési igényő gyermekek köznevelési törvényben 
meghatározott értelmezése alapján azon fogyatékosságokat, rendellenességeket, 
melyeket az óvoda képes ellátni, amelyhez megfelelı technikai és személyi feltételekkel 
rendelkezik. Ennek pontosítása azért életbevágó, hiszen a tanulási képességeket vizsgáló 
szakértıi bizottság az alapító okiratban foglaltak alapján jelöli ki  adott esetben egy  
problémával küzdı gyermek esetében az ellátásának megfelelı intézményt. Amennyiben 
az alsónémedi a kijelölt intézmény, akkor függetlenül azon ténytıl, hogy van-e, 
rendelkezik-e megfelelı szakemberrel, azt biztosítania kell, ha nem saját  pedagógussal, 
akkor „vásárolt szolgáltatással” aminek viszont jelentıs költségei lehetnek egy gyermek 
esetében a többéves ellátási kötelezettség idıtartama alatt. 
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Mindezek alapján kérjük a határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását. 

 
Határozati javaslat 

../2013. (IX.10.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl 
szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, és a  végrehajtására kiadott, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján felülvizsgálta a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát – 
továbbiakban: AO - és azt 2013. szeptember 15-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ I. fejezet 3.1. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
3.1. A költségvetési szerv 
fenntartója és üzemeltetıje: 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
 (2351. Alsónémedi, Fı u. 58.) 

 
2./ A II. fejezet 11. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
11. A költségvetési szerv 
sajátos nevelési igényő 
gyermekekkel kapcsolatos 
tevékenysége a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. §. 25. pontja 
alapján  

Az óvoda a szakértıi bizottság szakértıi véleménye alapján: 
a./ enyhe értelmi, mozgásszervi, érzékszervi, beszéd 
fogyatékos, pszichés fejlıdési zavarral küzdı Sajátos 
nevelési igényő gyermekek, 
b./ beilleszkedési,  tanulási, magatartási nehézségekkel 
küzdı gyermekek 
ellátását is biztosítja. 
 

 
Az AO  egységes szerkezetének elkészítésérıl és a MÁK  felé a törzskönyvi nyilvántartás 
módosításáról gondoskodni kell. 
 
Határid ő:  2013. szeptember 14. 
Felelős:  jegyző 

 
 
 

Alsónémedi, 2013. szeptember 5. 
      
 
         Vincze József 
         Polgármester 
Az előterjesztés törvényes! 
 
     Dr. Percze Tünde 
            jegyző  


