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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. október 28. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: A Egyesített Szociális Intézmény, Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala,  Enying  Város  Szolgáltató  Intézménye,  a  Herceg  Batthyány  Fülöp 
Gimnázium  és  Általános  Iskola,  Szirombontogató  Óvoda,  és  a  Vas  Gereben 
Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása.

Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző
Készítette: Mihályfi Gábor aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közoktatási intézmények tekintetében az alapító okirat módosítást az alábbi indok teszi 
szükségessé: a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága  levélben 
értesítette az önkormányzatokat,  hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről 
szóló törvénytervezet 3. számú mellékletének 10. pontja szerint: „A sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a hozzájárulás, ha az intézmény alapító 
okirata  meghatározza   a  –  Közokt.  tv.  121.  §-ának  29.  pontja  szerinti  –  fogyatékosság 
típusát is.”

Tekintettel arra, hogy az érintett intézmények hatályos alapító okiratai tartalmazzák a fenti 
meghatározást,  de  nem  hivatkoznak  a  jogszabályra  kértük  az  Államkincstárt,  adjon 
véleményt  arról, hogy szükséges-e a módosítás. 
Álláspontjuk szerint – figyelembe véve a törvénytervezet (valószínűleg majd törvény is) 
szövegét – a jogszabályhely beidézésével kerüljön az alapító okiratokba a szükséges rész, 
azzal, hogy a módosítást még 2009. évben el kell végezni.

A többi költségvetési szerv alapító okiratának módosítása technikai jellegű.

Fentiekre  tekintettel  kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztés  mellékletét 
képező határozati javaslatok elfogadására.

Enying, 2009. október 06. 

Tisztelettel:

     Mihályfi Gábor
      aljegyző



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2009. (X. 28.) számú határozata:

Enying Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  Szirombontogató  Óvoda 128/2003.  (VI.
25.)  számú  képviselő-testületi  határozattal  elfogadott 
alapító  okiratát  2009.  december  01-i  hatállyal  az  alábbiak 
szerint módosítja: 

−Az alapító okirat 7.5 pontja helyébe a következő 7.5 pont lép:

[7. Tevékenysége:]

„7.5. Az intézmény alaptevékenysége, feladata:
Óvodai nevelés – Enying város közigazgatási területéről és a 
környező  településekről  felvett  –  3-7  éves  gyermekek 
sokoldalú,  harmonikus  személyiségfejlesztése,  az  egyénre 
irányuló differenciált felkészítés, szociális érettség elérése. 

Egy  főétkezést  és  két  kisebb  étkezést  biztosító 
napköziotthonos  ellátás,  mely  feladatát  Enying  Város 
Szolgáltató  Intézményén  keresztül  lát  el.  A  gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
és  a  költségvetési  törvény  alapján  az  óvodai  nevelésben 
részesülő  gyermekek  részére  a  normatív  étkezési  térítési  díj 
kedvezményt  és  az  ingyenes  étkeztetést  biztosítja  az  arra 
jogosultak körében.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának 29. 
pontjában meghatározott  sajátos  nevelési  igényű gyermekek, 
tanulók  integrált  nevelése;  sajátos  nevelési  igényű  gyermek,  
tanuló:  az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján
a)  testi,  érzékszervi,  értelmi,  beszédfogyatékos,  autista,  több 
fogyatékosság  együttes  előfordulása  esetén  halmozottan 
fogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés 
fejlődésének organikus  okra  visszavezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd,
b)  a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének 
organikus  okra  vissza  nem  vezethető  tartós  és  súlyos 
rendellenességével küzd.

Fejlesztő felkészítő foglalkozás, integrált nevelés.

Egy főétkezést és két kisebb étkezést biztosító napköziotthonos 
ellátás.

A kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése, 
fejlesztése, különös tekintettel játékos tevékenykedtetésre.”,



A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  az  alapító okirat  egységes szerkezetbe foglalására, 
valamint  a  módosítás,  továbbá  az  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  Magyar  Államkincstár 
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 


