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6. napirend  

Ügyiratszám:  265-12/2013. 
 

EL TERJESZTÉS 
 

A Zalahaláp – Sáska  Képvisel -testületek 2013. április 18.-ai nyilvános együttes  ülésére 
 

Tárgy:  „ Kacagó” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító 
okiratának módosítása 
 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester 
Kovács Nándor polgármester 
 

Készítette:   Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 

Meghívottak:  Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna  intézményvezető 
 

 
 
Előterjesztést látta:  

 
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 

 
 
 
Tisztelt Képvisel -testületek! 
 
 
 
A „ Kacagó”  Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve, a Zalahaláp – Sáska  Települések 
Körjegyzősége 2012. december 31. napjával megszűnt. 
A pénzügyi, gazdasági feladatokat az Óvoda vonatkozásában a jogutód Lesenceistvándi Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el 2013. január 1. napjától , aminek következtében az alapító okrat 
módosítása szükséges. 
 
Ezen kívül módosításra , kiegészítésére  javasoljuk az alapító okiratot az alábbiak miatt is: 
 
A fenntartó önkormányzatok a 2012. év május hónapjában végrehajtott alapító okirat módosítás során 
hatályon kívül helyezték az  – az Óvoda kezdeményezésére – az ellátandó szakfeladatok közül a 
851012 szakfeladat számú „sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése , ellátása” 
megnevezésű szakfeladatot. Az akkori időszakban jelentkező a pedagógia szakszolgálat , nevelési 
tanácsadó helyzetével kapcsolatos jogbizonytalanság vezetett oda , hogy az intézmény – fejlesztő 
pedagógus hiányában –  nem látta biztosítottnak a feladatellátás szakmai hátterét. 
 
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény , valamint a 15/2013. (II.25.) EMMI rendelet 
a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének rendszerét a pedagógiai szakszolgálati 
intézmények fenntartásával biztosítja, így a szakmai háttér biztosítva van. 
 
A „ Kacagó” Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása az 
előterjesztés 1. mellékletét, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat pedig az előterjesztés 2. 
mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni 
szíveskedjenek.  
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HATÁROZATI JAVASLAT  ...………/2013. (IV. 18.)  Képvisel -testületi határozat 

 
…………………… Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a „ Kacagó” Közös Fenntartású Napköziotthonos 
Óvoda alapító okiratát az 1. melléklet szerint módosítja. 
 
Felkéri a jegyzőt , hogy az alapító okirat módosítás 
törzskönyvi átvezettetéséről gondoskodjon.  

 
Határidő: 2013. április 27. 
Felelős:  polgármester, 
   Jegyző 

 
 
Zalahaláp , 2013. április 10. 
 
     
 
     
 
Bed  Lajos Sándor                                                                     Kovács Nándor 
       polgármester                                         polgármester



 3 

 

 


