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Előterjesztés tárgya: Banai Bóbita Egységes Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Államkincstár felülvizsgálata az Óvoda névhasználatát, és megállapította, hogy az egyedi név 

képzés nem felel meg a jogszabály előírásának.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 21. § (3) bekezdése:  

„(3) A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza  

a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét,  

b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét,  

c) az intézmény típusát,  

d) az intézmény feladatellátási helyét,  

da) székhelyét, 

db) tagintézményét,  

dc) telephelyét, 

e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,  

f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszámot,  

g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,  

h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,  

i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a 

szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat,  

j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát, 

k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő 

jogosítványokat.”  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 125. §-a az alábbiakat mondja ki: 

„125. § (1) Egyedi elnevezésként bármilyen megnevezés adható, ha az nem megtévesztő vagy a 

használatát más jogszabály nem tiltja. Az egyedi elnevezés a köznevelési intézmény hivatalos nevében az 

ellátott feladatokat tükröző jogszabály szerinti megnevezések előtt áll, és elősegíti a köznevelési 

intézmény azonosítását és más, azonos vagy hasonló tevékenységet folytató intézménytől való 

megkülönböztetését. 

(2) Egyedi elnevezésként  

a) kiemelkedő tevékenysége alapján ismert személy neve,  

b) tárgynév,  

c) földrajzi név,  

d) feladatellátási hely szerinti település neve, 

 e) közterület neve, 

 f) fenntartó neve, 

 g) mese-, mitológiai szereplő, irodalmi alak neve,  

 h) kifejezés vagy mozaikszó adható.” 

 

A javasolt megnevezés: Banai Bóbita Óvoda 

  



Mindezek alapján a Hivatal elkészítette az alapító okiratot, amely a javasolt névváltozást tartalmazza, s 

melynek elfogadását javaslom.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Alapító Okirat módosítását megvitatni és jóváhagyni 

szíveskedjen.  

 

A fent írtakra figyelemmel, az alábbi határozati javaslatot terjesztem T. Képviselő-testület elé:  

1. melléklet– határozati javaslat 

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2020. (VII. 23.) sz. határozata 

1. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa létrehozott, 

fenntartásában álló Banai Bóbita Egységes Óvoda és Bölcsőde (székhely: 2944 Bana, Jókai M. 

u. 1.) részére a határozat mellékletét képező Alapító Okiratában az intézmény elnevezését 

módosítja az alábbiak szerint: Banai Bóbita Óvoda. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot kiadja és jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Banai Bóbita Óvoda Alapító Okiratának 

módosítására vonatkozó okiratot, foglalja egységes szerkezetbe és Bana Község Önkormányzata 

nevében írja alá.  

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntés 

végrehajtására, az Alapító Okirat módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratnak a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartását vezető Magyar 

Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága részére történő benyújtására a szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

Felelős:  Jegyző 

Határidő:  azonnal, az Alapító Okirat kiadására: a döntést követő 5 napon belül, az Alapító Okirat 

törzskönyvi nyilvántartását vezető szerv részére történő megküldésére: a döntést követő 8 napon 

belül.  

 

 

 

 

Bana, 2020. július 21. 

Toma Richárd s.k. 

               polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet 

 

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) bekezdése alapján a Banai Bóbita Óvoda alapító okiratát a 

következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Banai Bóbita Óvoda  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2944 Bana, Jókai Mór út 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994.03.07. 

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

2.2.1. megnevezése: Bana Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2944 Bana, Jókai Mór út 18. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bana Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

3.1.2. székhelye: 2944 Bana, Jókai Mór út 18. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Bana Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2944 Bana, Jókai Mór út 18. 

 

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 (továbbiak: 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 alapján az 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. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerint ellátja az óvodai nevelés 
és a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelését- oktatását. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény szerinti 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 működési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bana Község közigazgatása 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény élén intézményvezető áll, 
akit Bana Község Képviselő- testülete pályázat útján határozott időtartamra (5 évre) nevez ki 
a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján. Az intézményvezetőt a polgármester nevezi ki 
és menti fel és gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. 

 

 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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



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

3  munkaviszony 2012. évi I. törvény  Munka Törvénykönyvéről 

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. (§ (1) 
bekezdése szerinti óvodai nevelés. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény pénzügyi és számviteli 
feladatait a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 2943 Bábolna, Jókai 
Mór út 12.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 óvoda - 54 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 
2944 Bana, Jókai Mór út 1. 768 A fenntartó 1/1 arányú 

tulajdonjog alapján gyakorolja a 
vagyon feletti rendelkezés jogát. 

óvoda 

 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Banai Bóbita 

Óvoda »dátum« napján kelt, »dátum« napjától alkalmazandó »módosító okirat száma« okiratszámú 

módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 


