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Gödi Polgármesteri Hivatal
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

Előterjesztés

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

Tárgy: A Gödi Kastély Óvoda alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödi Kastély Óvoda alapító okiratának módosítása vált szükségessé a sajátos nevelési igényű 
gyerekek óvodai ellátásának elősegítése és a jogszabálynak történő megfelelés érdekében. Az alapító 
okirat egyes pontjainak aktualizálása is szükséges a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Nkt.) módosulása okán.

Az alapító okiraton a következő módosításokat szükséges elvégezni:

• Az alapító okirat 4.1. és a 6.1.2. pontjaiban a 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1.1. pontjára történő 
hivatkozást módosítani szükséges a következőre: 2011. évi CXC. törvény 4.§ 14a. pont a) 
alpont,

• az alapító okirat 4.3. pontjából a következő sort törölni szükséges: „5.) olyan autista gyermek, 
aki e tény hivatalos megállapításakor eleve az óvoda ellátásában van.”

Indokolás:

Az alapító okirat jelenleg csak olyan autista gyermekek óvodai nevelését teszi lehetővé, amelyek már 
eleve az intézmény ellátásában vannak. Az Nkt. 4.§ 25. pontja definiálja a sajátos nevelési igényű 
gyerek, tanuló fogalmát: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, 
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 Nkt. 74.§ (2) bekezdése rendelkezik az Önkormányzat kötelezettségéről: A köznevelési feladatokat 
az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá az egyházi köznevelési intézmény, a 
nemzetiségi önkormányzat fenntartásában álló vagy a magán köznevelési intézmény útján látja el, a 
fenntartóval az állam köznevelési szerződést köthet. Az óvodai nevelésről, a nemzetiséghez tartozók 
óvodai neveléséről, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai neveléséről a települési önkormányzat vagy társulása intézmény alapítása és 
fenntartása vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.

Az Nkt. közelmúltban történő módosulása miatt a jogszabályhelyre történő hivatkozásokat is módosítani 
szükséges.

Jelen módosítást Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2022 (III.3.) Ök. határozatával 
rendelte el, a Gödi Kincsem Óvoda alapító okiratának módosításával együtt. Az alapító okiratok
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átvizsgálása során kiderült, hogy a Gödi Kincsem Óvoda alapító okiratának módosítása nem szükséges, 
az megfelel a törvényi feltételeknek.

Határozati javaslat:

.../2022. (...) Ök. határozata

A Gödi Kastély Óvoda alapító okiratának módosítása

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a fenntartásában lévő Gödi Kastély Óvoda alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjával kezdődő hatállyal a következők szerint módosítja.

1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A költségvetési szerv 
feladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4.§ 
14a. pont a) alpontja szerinti óvodai nevelés.

2. Az alapító okirat 4.3. pontjában az „Organikus okból: 1.) enyhe fokban érzékszervi sérült 
(enyhén nagyot halló 40-55 dB-ig, gyengén látó), 2.) enyhe fokban értelmi fogyatékos, 3.) 
beszéd fogyatékos, 4.) enyhe fokban mozgáskorlátozott, 5.) olyan autista gyermek, aki e 
tény hivatalos megállapításakor eleve az óvoda ellátásában van, 6.) a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető 
tartós rendellenességével küzdő gyermek.” szövegrész helyébe „az Organikus okból: 1.) 
enyhe fokban érzékszervi sérült (enyhén nagyot halló 40-55 dB-ig, gyengén látó), 2.) enyhe 
fokban értelmi fogyatékos, 3.) beszéd fogyatékos, 4.) enyhe fokban mozgáskorlátozott, 5.) 
autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek, 6.) a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és 
vissza nem vezethető tartós rendellenességével küzdő gyermek” szövegrész lép.

3. Az alapító okirat 6.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „alapfeladatának 
jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt. 4.§ 14a. pont a) alpontja szerinti óvodai nevelés”

A módosító és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat 
mellékletét képezi.

Felelős: polgármester, intézmény vezető
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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Okirat száma: 09/363-2/2022

Módosító okirat
A Gödi Kastély Óvoda a Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2017.08.07. napján kiadott, 10-042-10/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a ... sz. Ök határozatra figyelemmel - a következők 
szerint módosítom:

1. Az Alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A költségvetési szerv 
feladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.] 4.§ 14a. 
pont a] alpontja szerinti óvodai nevelés."

2. Az Alapító okirat 4.3. pontjában a „Organikus okból: 1.] enyhe fokban érzékszervi sérült 
(enyhén nagyot halló 40-55 dB-ig, gyengén látó], 2.] enyhe fokban értelmi fogyatékos, 3.] 
beszéd fogyatékos, 4.] enyhe fokban mozgáskorlátozott, 5.] olyan autista gyermek, aki e tény 
hivatalos megállapításakor eleve az óvoda ellátásában van, 6.] a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós 
rendellenességével küzdő gyermek." helyébe az „Organikus okból: 1.] enyhe fokban 
érzékszervi sérült (enyhén nagyot halló 40-55 dB-ig, gyengén látó], 2.] enyhe fokban értelmi 
fogyatékos, 3.] beszéd fogyatékos, 4.] enyhe fokban mozgáskorlátozott, 5.] autizmus spektrum 
zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek 6.]a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós 
rendellenességével küzdő gyermek" szövegrész lép.

3. Az Alapító okirat 6.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „alapfeladatának 
jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt. 4.§ 14a. pont a] alpontja szerinti óvodai nevelés."

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Göd, 2022.............

P.H.

Balogh Csaba polgármester



Okirat száma: 09/363-3/2022

Alapító okiratmódosításokkal 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(z) Gödi Kastély Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Gödi Kastély Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2131 Göd, Béke út 3.
1.2.2. telephelye(i):Gödi Kastély Óvoda telephely címe1 Hétszínvilág Óvoda 2131 Göd, Jávorka Sándor utca 12.2 Fácán Óvoda 2131 Göd, Rákóczi Ferenc utca 23.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1976. 01. 01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Göd Város önkormányzata
2.2.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti Út 81.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Göd Város Önkormányzata



3.2.2. székhelye: 2131 Göd, Pesti út 81.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban Nkt.) 4. § 14a. pont a) alpontja szerinti óvodai nevelés.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:szakágazat száma szakágazat megnevezése1 851020 óvodai nevelés
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv (óvoda) a fenntartó-irányító 

szerv által meghatározott, első sorban Alsó-Göd működési (kötelező felvételt biztosító) 
körzetben élő, valamint Göd város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 
gyermekek részére fejti ki meghatározott tevékenységét. A szabad óvodaválasztás elve 
szerint más teleülésekről is fölvehet gyermekeket, ha a csoportlétszámok ezt lehetővé 
teszik. Ellátja mindenekelőtt a gödi sajtos nevelési igényű gyermekek meghatározott 
körének integrált óvodai fejlesztését is.

A költségvetési szerv (óvoda) 3-8 éves életkorú gyermekeknek a szakértői és rehabilitációs 
bizottság javaslata alapján többségi - meghatározóan szokványos nevelési igényű 
gyermekeket ellátó - csoportban integrált óvodai fejlesztést biztosít. Az alábbi sajátos 
nevelési igények kielégítésére gondoskodik azok típusához és súlyosságához igazodva a 
pedagógiai feltételek (személyi, módszertani és dologi) biztosításáról. E feladatot a Gödi 
Kastély Óvoda székhelyén és a Fácán Óvoda telephelyén 9 csoportban látja el, ahol 
csoportonként a férőhely 25 fő. E körben ellátható gyermekek:

Organikus okból:

1.) enyhe fokban érzékszervi sérült (enyhén nagyot halló 40-55 dB-ig, gyengén látó), 2.) 
enyhe fokban értelmi fogyatékos, 3.) beszéd fogyatékos, 4.) enyhe fokban 
mozgáskorlátozott, 5.) autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
küzdő gyermek 6.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető és vissza nem vezethető tartós rendellenességével küzdő gyermek.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése1 074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozás2 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai3 091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai4 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai5 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Göd Város közigazgatási területe
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv (óvoda) élén 
óvodavezető áll. Kinevezése, felmentése, kinevezéskori bérének meghatározása, fegyelmi 
ügye Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A kinevezés, megbízás határozott időre, 5 
évre szól. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. A költségvetési 
szerv vezetője közalkalmazotti jogviszonyban van foglalkoztatva.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. tv., 326/213. (VIII. 30.) Korm. r.2 munkaviszony 2012. évi I. tv.
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: Óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Az Nkt. 4.§ 14a. pont a) alpontja 
szerinti óvodai nevelés.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: pénzügyi, gazdálkodási feladatát a 
Településellátó Szervezet, 2132 Göd, Duna u. 5. látja el.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézményfeladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, tanulólétszám1 Gödi Kastély Óvoda 144 fő2 Hétszínvilág Óvoda 50 fő3 Fácán Óvoda 175 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 2131 Göd, Béke út 3. 529 ingyenes használati jog óvoda
2 2131 Göd, Jávorka Sándor utca 12. 383 ingyenes használati jog óvoda
3 2131 Göd, Rákóczi Ferenc utca23. 2172 ingyenes használati jog óvoda
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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 Gödi Kastély Óvoda ... napján kelt,napjától alkalmazandó .... okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.Kelt: 2022..................................
P.H.

Magyar Államkincstár
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Göd Város Önkormányzata 
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT

48/2022. (III. 3.) Képviselő-testületi határozat

"A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 30/2022. (I. 25.) határozatával szemben benyújtott 
fellebbezés elbírálása - alapító okirat módosítása"

48/2022. (III. 3.) Ök. határozat

Göd Város önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy határoz, felkéri a jegyzőt, hogy a Gödi Kastély Óvoda és a Gödi Kincsem Óvoda alapító okiratának a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjára tekintettel történő módosításnak 
előkészítését a Képviselő-testület 2022. április havi ülésére terjessze be és az ellátás nyújtásához szükséges 
feltételek biztosítására tegyen javaslatot.

Felelős: intézményvezetők
Hivatali felelős: hatósági osztályvezető, aljegyző
Határidő: a Képviselő-testület 2022. április havi rendes ülése

Határidők, felelősök:

Határidő: a Képviselő-testület 2022. április havi rendes ülése, Felelős: intézményvezetők, Hivatali felelős: aljegyző

Határidő: a Képviselő-testület 2022. április havi rendes ülése, Felelős: intézményvezetők, Hivatali felelős: hatósági 
osztályvezető

K. m. f.

A kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető


