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A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2016. június 21-i 

rendkívüli nyílt testületi ülésén hozott határozatai (teljes határozatok a jegyzőkönyvben): 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

56/2016.(VI.21.) határozata 

Napirend elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a 2016. június 21-i képviselő testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

57/2016 (VI.21.) határozata  

a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes  

Óvoda-Bölcsőde alapító okirata módosításáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 

Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának 

módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására 

vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 

 

I. 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Zengő Óvoda 

Egységes Óvoda-Bölcsőde – melynek székhelye: 8053 Bodajk, Bányász ltp. 15. – 

költségvetési szervből az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (3) 

bekezdése alapján a Pusztavámi Tagóvoda- Bölcsődéje kiválásával létrejövő: 

 

Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes- Óvoda Bölcsőde 

 

költségvetési szerv alapító okiratát 2016. augusztus 31-i hatállyal az alábbi tartalommal 

fogadja el s adja ki: 

 

 

„Okirat száma: …………………/2016. 

 

Alapító okirat 

(a módosításokkal egységes szerkezetben)  

 

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

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Pusztavámi Szivárvány 

Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 
1.  A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
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1.1.  A költségvetési szerv 

1.1.1.  megnevezése: Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde  

 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

 

 1.2.1. német nyelven: Pußtawamer Regenbogen Kindergarten vereinigter 

Kindergarten mit Kinderkrippe 

 

1.3.  A költségvetési szerv 

 1.3.1. székhelye: 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2. 

 
2.  A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1.  A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. augusztus 31. 

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

 
2.2.1.  megnevezése: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 

 
2.2.2.  székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66. 

 
2.3.  A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 8053 Bodajk, Bányász lakótelep 15. 

 

3.  A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1.  A költségvetési szerv irányító szervének 

 
3.1.1.  megnevezése: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
3.1.2.  székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66. 

 
3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 

 
3.2.1.  megnevezése: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
3.2.2.  székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66. 

 
4.  A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1.  A költségvetési szerv közfeladata: A „nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. tv.  24. 

§ (1) bekezdése alapján fenntartott köznevelési intézmény útján, a „nemzeti köznevelésről” 

szóló 2011. évi CXC. törvény 1.b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók nemzetiségi, német 

nyelvi óvodai nevelése s a 4. § 1.a) pontja és 8. §-a szerinti óvodai nevelés, bölcsődei ellátás 

biztosítása. 

 
4.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 
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4.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv működési területén gondoskodik 

a német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi, német nyelvi óvodai neveléséről, a német 

nemzetiséghez nem tartozó óvodáskorú gyermekek német nemzetiségi nyelvi, óvodai 

neveléséről és ellátásáról, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról, továbbá a 2. életévüket betöltött gyermekek 

napközbeni ellátásáról az egységes óvoda-bölcsődei csoportban. Működési területén kívül egyéb 

települések közigazgatási területére kiterjedően is elláthatja az óvodáskorú gyermekek 

nemzetiségi, német nyelvi óvodai nevelését, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, ellátását, továbbá a 2. életévüket betöltött 

gyermekek napközbeni ellátását, amennyiben szabad férőhely száma azt lehetővé teszi. 

 

A „nemzetiségek jogairól szóló” 2011.évi CLXXIX. tv. 24. §. (2) bekezdésében 

foglaltak szerint valamennyi gyermek részt vesz a nemzetiségi nevelésben. 

 
4.4.  A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 104030 Gyermekek napközbeni ellátása  
4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pusztavám Község közigazgatási 

területe, szabad férőhelyek tekintetében a környező fejér megyei települések területe. 

 
5.  A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodavezetőt a „nemzeti 

köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. tv. 31. § (2) bekezdés d) pontja alapján pályáztatás nélkül 

5 évi meghatározott időtartamra a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete bízza meg, s gyakorolja tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvényben meghatározottak szerint a munkáltatói jogkört.  

 

Az „egyéb” munkáltatói jogokat a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

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. tv. 

2 munkaviszony a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

3 polgári jogi jogviszony a Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. tv. 

 

6.  A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 

6.1.  A köznevelési intézmény 

 
6.1.1.  típusa: többcélú köznevelési intézmény, egységes óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó 

intézmény. 



 5 

 
6.1.2.  alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai és bölcsődei ellátás. 

 

6.1.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: előirányzatai feletti rendelkezési 

jogosultsága tekintetében teljes jogkörű, önálló pénzintézeti számlával rendelkező, 

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.  

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

intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-

, tanulólétszám 

1 
8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2. - 101 fő, ebből 5 fő 

bölcsődés korú 
 

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 
8066 Pusztavám, Petőfi Sándor 

u. 2. 

1230/1 térítésmentes 

használat 

óvoda 

 

 
7.  Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot 2016. augusztus 31. napjától kell alkalmazni. 

 

 

Kelt: Pusztavám, 2016. június ”     ”. 

 

P.H. 

 

 

Gerlinger Tibor 

Elnök” 

 

II. 

 

A Képviselőtestület felkéri az elnökét a Pusztavámi Szivárvány Óvoda 

Egységes Óvoda-Bölcsőde módosított alapító okiratát a Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére és a Fejér Megyei 

Kormányhivatal részére küldje meg, kérve annak 2016. augusztus 31-

napjával történő bejegyzését.   

 

III. 

 

A Képviselőtestület felkéri az elnökét, hogy a Pusztavámi Szivárvány Óvoda 

Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okirata kiadásának „az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. 

tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.  
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JEGYZŐKÖNYV 

 
amely készült 2016. június 21-én 16.00 órakor a Német Nemzetiségi Önkormányzat nyílt 

testületi ülésén. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal hivatalos helysége: 8066 Pusztavám, Kossuth L. u. 64-

66. 

 

Jelen vannak.: 

 

-Gerlinger Tibor       NNŐ elnöke 

-Stettner Attila         NNÖ képviselő 

-Krebsz Ferencné     NNÖ képviselő 

-Dr. Légrádi Gábor  jegyző 

 

Gerlinger Tibor Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja 

hogy az ülés határozatképes. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ezt követően az ülést 

megnyitotta. 

Gerlinger Tibor elnök javaslatot tesz a  jelen ülés napirendi pontjaira, amelyek a következők: 

 

 

1.) Döntés a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okirata 

módosításáról 

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 

 

 

A javaslat alapján a megjelent testületi tagok (3 fő) a javasolt napirendet elfogadják, 0 –nem, 

0-tartózkodom, 3-igen szavazattal. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő –testületének 

56/2016.(VI.21.) határozata 

Napirend elfogadásáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy a 2016. június 21-i képviselő 

testületi ülés napirendjét elfogadja. 

 

Felelős: Gerlinger Tibor elnök 

Határidő: azonnal 

 

Napirendek:  

 

1.napirendi pont: Döntés a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 

Alapító Okirata módosításáról  

Előadó: Gerlinger Tibor elnök 
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Dr. Légrádi Gábor jegyző: 

 

Az Óvoda működési engedélyezési eljárása kapcsán, a Kormányhivatal felhívására kell 

pontosítanunk az óvodai létszámot 101 főre. 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete jelen lévő 3 tagja, 3 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

57/2016 (VI.21.) határozata  

a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes  

Óvoda-Bölcsőde alapító okirata módosításáról 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 

Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának 

módosítására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására 

vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 

 

I. 

 

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Zengő Óvoda 

Egységes Óvoda-Bölcsőde – melynek székhelye: 8053 Bodajk, Bányász ltp. 15. – 

költségvetési szervből az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (3) 

bekezdése alapján a Pusztavámi Tagóvoda- Bölcsődéje kiválásával létrejövő: 

 

Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes- Óvoda Bölcsőde 

 

költségvetési szerv alapító okiratát 2016. augusztus 31-i hatállyal az alábbi tartalommal 

fogadja el s adja ki: 

 

 

„Okirat száma: …………………/2016. 

 

Alapító okirat 

(a módosításokkal egységes szerkezetben)  

 

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

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Pusztavámi Szivárvány 

Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 
2.  A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

7.1.  A költségvetési szerv 

7.1.1.  megnevezése: Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde  

 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 
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 1.2.1. német nyelven: Pußtawamer Regenbogen Kindergarten vereinigter 

Kindergarten mit Kinderkrippe 

 

1.3.  A költségvetési szerv 

 1.3.1. székhelye: 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2. 

 
8.  A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

8.1.  A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. augusztus 31. 

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

 
8.2.1.  megnevezése: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 

 
8.2.2.  székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66. 

 
8.3.  A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 8053 Bodajk, Bányász lakótelep 15. 

 

9.  A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

9.1.  A költségvetési szerv irányító szervének 

 
9.1.1.  megnevezése: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
9.1.2.  székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66. 

 
9.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 

 
9.2.1.  megnevezése: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
9.2.2.  székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66. 

 
10.  A költségvetési szerv tevékenysége 

 

10.1.  A költségvetési szerv közfeladata: A „nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. tv.  24. 

§ (1) bekezdése alapján fenntartott köznevelési intézmény útján, a „nemzeti köznevelésről” 

szóló 2011. évi CXC. törvény 1.b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók nemzetiségi, német 

nyelvi óvodai nevelése s a 4. § 1.a) pontja és 8. §-a szerinti óvodai nevelés, bölcsődei ellátás 

biztosítása. 

 
10.2.  A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 
 

10.3.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv működési területén gondoskodik 

a német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi, német nyelvi óvodai neveléséről, a német 

nemzetiséghez nem tartozó óvodáskorú gyermekek német nemzetiségi nyelvi, óvodai 

neveléséről és ellátásáról, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról, továbbá a 2. életévüket betöltött gyermekek 

napközbeni ellátásáról az egységes óvoda-bölcsődei csoportban. Működési területén kívül egyéb 
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települések közigazgatási területére kiterjedően is elláthatja az óvodáskorú gyermekek 

nemzetiségi, német nyelvi óvodai nevelését, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, ellátását, továbbá a 2. életévüket betöltött 

gyermekek napközbeni ellátását, amennyiben szabad férőhely száma azt lehetővé teszi. 

 

A „nemzetiségek jogairól szóló” 2011.évi CLXXIX. tv. 24. §. (2) bekezdésében 

foglaltak szerint valamennyi gyermek részt vesz a nemzetiségi nevelésben. 

 
10.4.  A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 104030 Gyermekek napközbeni ellátása  
10.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pusztavám Község közigazgatási 

területe, szabad férőhelyek tekintetében a környező fejér megyei települések területe. 

 
11.  A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

11.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodavezetőt a „nemzeti 

köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. tv. 31. § (2) bekezdés d) pontja alapján pályáztatás nélkül 

5 évi meghatározott időtartamra a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete bízza meg, s gyakorolja tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvényben meghatározottak szerint a munkáltatói jogkört.  

 

Az „egyéb” munkáltatói jogokat a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

gyakorolja. 

 
11.2.  A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. tv. 

2 munkaviszony a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

3 polgári jogi jogviszony a Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. tv. 

 

12.  A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 

12.1.  A köznevelési intézmény 

 
12.1.1.  típusa: többcélú köznevelési intézmény, egységes óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó 

intézmény. 

 
12.1.2.  alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai és bölcsődei ellátás. 

 

12.1.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: előirányzatai feletti rendelkezési 

jogosultsága tekintetében teljes jogkörű, önálló pénzintézeti számlával rendelkező, 

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.  
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12.2.  A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-

, tanulólétszám 

1 
8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2. - 101 fő, ebből 5 fő 

bölcsődés korú 
 

12.3.  A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 
8066 Pusztavám, Petőfi Sándor 

u. 2. 

1230/1 térítésmentes 

használat 

óvoda 

 

 
13.  Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot 2016. augusztus 31. napjától kell alkalmazni. 

 

 

Kelt: Pusztavám, 2016. június ”     ”. 

 

P.H. 

 

 

Gerlinger Tibor 

Elnök” 

 

II. 

 

A Képviselőtestület felkéri az elnökét a Pusztavámi Szivárvány Óvoda 

Egységes Óvoda-Bölcsőde módosított alapító okiratát a Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére és a Fejér Megyei 

Kormányhivatal részére küldje meg, kérve annak 2016. augusztus 31-

napjával történő bejegyzését.   

 

Felelős:  Gerlinger Tibor 

  elnök 

Határidő: döntést követő 8 napon belül. 

 

 

 

III. 

 

A Képviselőtestület felkéri az elnökét, hogy a Pusztavámi Szivárvány Óvoda 

Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okirata kiadásának „az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. 

tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.  
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 Felelős:  Gerlinger Tibor 

   elnök  

 Határidő:        2016. augusztus 31.  

 

 

Több napirendi pont és egyéb hozzászólás hiányában Gerlinger Tibor elnök megköszöni a 

munkát, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat ülését bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Gerlinger Tibor 

Elnök 

Stettner Attila 

Képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 

 


