
POLGÁRMESTEM DÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú konnányrendelet 1.
§-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetö tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkonnányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselö-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva - a képviselö-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi
döntést hozom:

38/2021. (V. 20.) sz. normatív határozat a

Püisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

1) A Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását az
alábbiak szerint jóváhagyom.

2) Felkérem a Jegyzőt a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
előkészítésére, valamint a változások Magyar Államkincstámál történö átvezetése
érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Pilisborosjenő, 2021. május. 20.
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Tömöri Balázs

polgármester

^Nő^ö
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^GAR^'

Határidő: 2021. május 31.
Felelős: jegyzö



Módosító okirat

A Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által
2018. június 28 napján kiadott, PBJ-MO-E'/2018 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és
(3) bekezdése alapján - a Pilisborosjenő Község Önkormányzat polgármesterének a számú

határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1. 3. 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. 3. 2 telephelyei:

telephely megnevezése

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és
Bölcsőde óvodai telephelye

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és
Bölcsőde bölcsődei telephelye

telephelycíme

2097 Pilisborosjenő, MindszentyJózsefu. 1-3.

2097 Pilisborosjenő, Prohászka Ottokár u. 3

2. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. 1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás, valamint a 8. pontja szerinti
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások közül a bölcsődei ellátás.

4.2. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

1) óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény8.§ (1) bekezdése alapján
az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés
keretében végzik a német nemzetiségi és magyar nyelven történő nevelést, valamint a
különleges bánásmódot igénylő ép intellektusú gyermekek nevelését, akik a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fígyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek, amennyiben a diagnózisban az illetékes
szakértői véleményben a gyermek integrált nevelésére tesz javaslatot.

2) bölcsődei nevelés: családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása,
gondozása, testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése, a gyermekvédelmi törvény
rendelkezései alapján mini bölcsődei csoportokban.

3) gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés a köznevelési intézményben saját főzőkonyhával.

4.3. A költségvetési szen/ alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
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Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde bölcsőde
bölcsődeitelephelye

2X12, azaz 24

6. 3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe ingatlan
helyrajzi
száma

2097 Pilisborosjenő, Fő út41. 400

1.

2097 Pilisborosjenő, Mindszenty
József u. 1-3.

2852

2.

2097 Pilisborosjenő, Prohászka
Ottokáru.3

3337

3.

vagyon feletti
rendelkezésjoga

vagy a vagyon

használatijoga

A fenntartó

Pilisborosjenő
Község
Önkormányzatának
1/1-es tulajdoni

hányada alapján
gyakorolja a
vagyon feletti
rendelkezésijogot

A fenntartó

Pilisborosjenő
Község
Onkormányzatának
1/1-estulajdoni
hányada alapján
gyakorolja a
vagyon feletti

rendelkezésijogot

A fenntartó

Pilisborosjenő

Község
Önkormányzatának
1/1-estulajdoni
hányada alapján
gyakorolja a
vagyon feletti

rendelkezésijogot

az ingatlan

funkciója, célja

óvoda

óvoda

bölcsőde

Jelen módosító okirat 2021. szeptember 1-én lép hatályba.

Kelt: Pilisborosjenő, "időbélyegző szerint".

P. H.

Tömöri Balázs polgármester



Okiratszáma: PBJ-MO-El/2021

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 Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda
és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1. 1. A költségvetési szerv

l. l. l.megnevezése: Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése

1. 2. 1. Német nyelven: Kindergarten und Kinderkrippe Marchental Weindorf

1.3. A költségvetési szerv

1.3. 1.székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 41.

1. 3. 2.tele hel e i :

tele hel me nevezése

Pilisborosjenő Mesevölgy Ovoda és -
Bölcsőde óvodai tele hel e

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és
Bölcsőde bölcsődei tele hel e

tele hel címe

2097 Pilisborosjenő, Mindszentyjózsefu. 1-
3

2097 Pilisborosjenő, Prohászka Ottokár u. 3

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2. 1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. június 23.
2. 2. A költségvetési szerv alapításra, átalakításra, megszüntetésre jogosult szerv:

2. 2. 1. megnevezése: Pilisborosjenő Község Önkormányzata

2. 2.2. székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3. 1. A költségvetési szerv irányító szervének

3. 1. 1. megnevezése: Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3. 1. 2. székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának



4.1.

4.2,

3.2.1. megnevezése: Pilisborosjenő Község Onkormányzata

3.2.2. székhelye:2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § [1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás, valamint a 8. pontja
szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások közül a bölcsődei ellátás.

A költsé vetési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása:

szakágazat megnevezéseszakágazat
száma

851020 Ovodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

1) óvodai nevelés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8,§ (1) bekezdése
alapján az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai
nevelés keretében végzik a német nemzetiségi és magyar nyelven történő nevelést, valamint
a különleges bánásmódot igénylő ép intellektusú gyermekek nevelését, akik a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fígyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek, amennyiben a diagnózisban az illetékes
szakértői véleményben a gyermek integrált nevelésére tesz javaslatot.

2) bölcsődei nevelés: családban nevelkedő, 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása,
gondozása, testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése, a gyermekvédelmi törvény
rendelkezései alapján mini bölcsődei csoportokban.

3) gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés a köznevelési intézményben saját
főzőkonyhával.
4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1

2

3

4

5

6

7.

8.

kormányzati
funkciószám

091110

091120

091130

091140

096015

096025

104031

104035

9.

4. 4.

104036

kormányzatí funkció megnevezése

Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézmén ében

Munkahelyi étkezés gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézmén ben

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pilisborosjenő Község közigazgatási
területe



5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5. 1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjének
Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján ad határozott idejű 5
éves magasabb vezetői megbízást. Jogállására és megbízására a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és ennek végrehajtásáról szóló 326/2013.
CVIII. 30. ) számú Korm. rendelet szabályai az irányadóak. Az intézményvezető felett az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5. 2. Aköltsé vetési szervnél alkalmazásban álló személ ek'o iszon a:

fo lalkoztatási 'o iszon "o iszon szabál ozó 'o szabál

^ Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvén

Munkaviszony

Megbízási jogviszony

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvén

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvén

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6. 1. A köznevelési intézmény

ő.l. l. típusa; többcélú intézmény: óvoda-bölcsőde

6. 1.2.alapfeladatánakjogszabályszerinti megnevezése: óvodai nevelés
6. 1. 3.gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv önálló

költségvetéssel rendelkezik. Gazdálkodási feladatait ellátó szerv: Pilisborosjenői
Polgármesteri Hivatal (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.)

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

1

2

feladatellátási hely megnevezése

Pilisboros'enő Mesevöl Óvoda és Bölcsőde

Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde
óvodaitele hel e

Pilisborosjenő Mesevölgy Ovoda és Bölcsőde
bölcsődei tele hel e

6. 3. A feladatellátást szol áló in atlanva on:

ingatían címe ingatlan
helyrajzi
száma

2097 Pilisborosjenő, Fő utca 41. 400

1.

.^, t"ege, ol<se ^S"-'
75

92

2X12, azaz 24

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati "o a

A fenntartó

Pilisborosjenő
Község
Onkormányzatának
1 1-estula'doni

az ingatlan
funkciója, célja

óvoda



2097 Pilisborosjenő, Mindszenti
Józsefutca 1-3.

2852

2.

2097 Pilisborosjenő, Prohászka
Ottokár u. 3

3337

3.

hányada alapján
gyakorolja a
vagyon feletti
rendelkezési "o ot

A fenntartó

Pilisborosjenő
Község
Önkormányzatának
1/1-es tulajdoni
hányada alapján
gyakorolja a
vagyon feletti
rendelkezési 'o ot

A fenntartó

Pilisborosjenő
Község
Önkormányzatának
1/1-es tulajdoni
hányada alapján
gyakorolja a
vagyon feletti
rendelkezési "o t

óvoda

bölcsőde


