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Tárgy: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében új bölcsődei csoport létrehozása és ennek 
kapcsán Alapító okirat módosítása 

 

26/2020. (V.14.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében 
egy újabb 12 férőhelyes bölcsődei csoportot (Katica csoport) hoz létre. A bölcsődei 
csoport indításához szükséges jogi eljárások és engedélyeztetési folyamatok 
megkezdéséről gondoskodom. Az új bölcsődei csoport indításához szükséges tárgyi 
feltételek biztosítottak, a szakember állomány finanszírozása a költségvetésben 
rendelkezésre áll. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 
alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes 
szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet szerinti formában és tartalommal 
elfogadja. 

3. Az egységes szerkezetű alapító okirat és a módosító okirat aláírásáról és a Magyar 
Államkincstár részére történő benyújtásáról saját hatáskörben gondoskodom.  

4. Felkérem a Kiskunhalasi Bóbita Óvodák és Bölcsőde vezetőjét, hogy különösen a 
szakmai nevelési programot, továbbá az új csoport létrehozásához szükséges 
dokumentumokat terjessze Kiskunhalas Város Önkormányzata elé jóváhagyás 
céljából. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának fenntartásában működő Kiskunhalasi Bóbita Óvodák 
és Bölcsőde intézményvezetője 2020. május 12. napján kelt levelében jelezte hivatalom felé, 
hogy a szülők részéről igény mutatkozik még egy bölcsődei csoport megnyitására. Örvendetes 
tény, hogy egyre több édesanya talál munkát a városban és a CSOK bevezetésének is 
látszanak az eredményei. 
A Városi Bölcsőde 6400 Kiskunhalas, Május 1. téri épületében további csoportbővítésre nincs 
meg a lehetőség. A 2020-2021-es nevelési évben a Város Bölcsődében 44 bölcsődés korú 
gyermek elhelyezésére van lehetőség, amelyre 61 fő beiratkozó jelezte igényét. A 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportjába a 14 férőhelyre 16-an 
jelentkeztek. Így 19 gyermek elhelyezése nem megoldott a városban. A Kiskunhalasi Bóbita 
Óvoda vezetője kérelme értelmében rendelkezésre áll az új bölcsődei csoport kialakításához 
és beindításhoz szükséges tárgyi feltételrendszer, mind csoportszoba és kiszolgáló helyiségek, 
valamint tárgyi eszközök tekintetében. Kizárólag a személyi feltételek, vagyis a szakember 
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állomány bővítése szükséges, amely 2 fő középfokú végzettségű kisgyermek nevelő-gondozó 
és 1 fő bölcsődei dajka felvételét jelenti. A szakember állomány finanszírozása a 
költségvetésben biztosított. 

Hosszabb távon is célszerű a bölcsődei csoport beindítása, mert a bölcsődés gyerekek már két 
és fél éves koruktól átkerülhetnének óvodai csoportba és így stabil létszámot biztosít az 
óvodai helyek tekintetében is. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 8. pontja szerinti közfeladat ellátása, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerint az 
Önkormányzatnak biztosítania kell a gyermekjóléti szolgáltatásokat és ellátásokat, így a 
bölcsődei ellátást is. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 
40. § (2) bekezdése és 46. § (3) bekezdése értelmében egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 
gyermek nevelhető, gondozható. Kivétel ez alól, ha a csoportban valamennyi gyermek 
betöltötte a 2. életévét, ilyen csoportban legfeljebb 14 gyermek helyezhető el. 
A Kiskunhalasi Bóbita Óvodák és Bölcsődében már működik egy bölcsődei csoport 14 
férőhellyel, azonban ez sem elegendő a városban ellátásra jelentkező bölcsődéskorú 
gyermekek számára. 
 
A fentiekre tekintettel a Kiskunhalasi Bóbita Óvodák és Bölcsődében egy új, 12 férőhelyes 
bölcsődei csoport létrehozásáról döntöttem. Az új bölcsődei csoport Katica csoport néven 
kezdi meg működését a 2020-2021-es nevelési évtől. 
 
Mivel az intézmény korábbi engedélyezett bölcsődei csoportlétszámában változás következik 
be, ezért szükséges az Alapító okirat módosítása. Az eddigi feladatok megmaradása mellett 
módosul a bölcsődei férőhelyek száma. Ennek megfelelően aktualizálni szükséges a 
Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát, miszerint a 14 főről 26 főre 
emelkedik a bölcsőde férőhelyeinek száma. 
 
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

Kiskunhalas, 2020. május 14. 

 

 

 

Fülöp Róbert  
polgármester 

 



1.számú melléklet 

Okirat száma: 3/2020 

Módosító okirat 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde a Kiskunhalas 
Város Önkormányzata által 2019. július 17. napján kiadott 12/2019.sz. alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 26/2020. számú 

polgármesteri határozattal a következők szerint módosítom: 
 

1.Az alapító okirat 6.3 pontjában a feladatellátási helyenként felvehető gyermek-, 

tanulólétszám a köznevelési intézményben az alábbiak szerint módosul: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

3 
Székhely: 6400 

Kiskunhalas, Kuruc 
vitézek tere 17. 

bölcsőde 26 

 

 

 

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

Kiskunhalas, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Fülöp Róbert polgármester 



2. melléklet 

Okirat száma: 4/2020. 

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 Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bajza Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas Szabó Ervin utca 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
foglaltak szerinti tevékenység, óvodai nevelés, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás 1993. 
évi III. törvény és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján bölcsődei ellátás 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás (integrációs és képesség 
kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is); sajátos 
nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése (hallásfogyatékos, enyhe értelmi 
fogyatékos, autista, egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartás szabályozási zavarral – küzdő gyermekek számára is), ellátása; nemzetiségi 
óvodai nevelés, ellátás (kizárólag magyar nyelven folyó cigány kisebbségi óvodai nevelés, 
ellátás); óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai; gyermekétkeztetés; munkahelyi 
étkeztetés; bölcsődei ellátás 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feldatok 

2 049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek 

3 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 
091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

5 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

6 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 
napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

10 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező körzeti feladatokat ellátó 
intézmény. Kiskunhalas Város közigazgatási területén belül a fenntartó által meghatározott 
felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településekről 
is vehet fel gyermekeket. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-
testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A vezető 
közalkalmazotti jogviszonyban kerül kinevezésre. A pályázati eljárással kapcsolatos 
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feladatokat a Jegyző látja el. A munkaáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb 
munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: többcélú, óvoda-bölcsőde 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás 

6.2. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező intézmény, a 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete, (6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.) látja el. 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek 
tere 17.  

óvoda 318 

2 
Telephely: Bajza Utcai Óvoda Kiskunhalas 
Szabó Ervin u. 2.. 

óvoda 87 

3 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek 
tere 17.  

bölcsőde 26 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek 
tere 17. 

4730/21 saját tulajdon óvodai nevelés 
bölcsődei ellátás 

2 
6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. 
2. 

630/1 saját tulajdon óvodai nevelés 

 


