
 

 
 
 

HAT/374-          /2022.                        Előkészítésben közreműködött: 
                                                                                                            Besenyiné László Andrea 
                        köznevelési referens 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott óvodák  
alapító okiratainak módosításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata 7 óvoda fenntartásáról gondoskodik. A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § (2) bekezdésében említett, a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését az 
intézmények alapító okiratában meghatározottak szerint biztosítják. 
 
Az Nkt. szerint: „Az intézmény elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető azt a különleges 
bánásmódot igénylő gyermeket, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján érzékszervi 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig, látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartás-szabályozási zavarral) küzd.” 
 
Négy óvoda a fenti jogszabályi felsorolásnak maradéktalanul eleget tesz. 
Óhatvani településrészen:  Hatvani Napsugár Óvoda 3000 Hatvan, Gódor K.u.13. 
    Hatvani Százszorszép Óvoda 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3. 
Újhatvani településrészen:  Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.
    Hatvani Csicsergő Óvoda 3000 Hatvan, Mészáros L.u. 49-51. 
 
Három óvodában a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátási körébe nem került beépítésre az 
autizmus spektrum zavar, ezeket a gyermekeket a fenti óvodák valamelyike látta el.  
Óhatvani településrészen:  Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44. 
    Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 
Újhatvani településrészen:  Hatvani Varázskapu Óvoda 3000 Hatvan, Jókai u. 9. 
 
Azokat a gyermekeket, akik már részt vesznek az óvoda életében és ez idő alatt derül ki, hogy 
autizmus spektrumzavarral küzdenek, az alapító okirat hiányossága miatt olyan intézménybe kell 
irányítani, ahol ezt az ellátást biztosítani tudják a gyermek számára. 
Felmerült az intézményvezetők részéről az az igény, hogy minden óvodánál kerüljön be az alapító 
okiratba az autizmus spektrumzavar, így a fent említettek alapján a gyermekek nem kerülnek ki a 
már ismert és szeretett óvodai csoportból és városi szinten az óvodapedagógusok leterheltsége is 
megoszlik. 
 
A nem integrálható hatvani sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését a Hatvani 
Tankerületi Központ fenntartásában, Hatvan városában működő Lesznai Anna Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
(3000 Hatvan, Ratkó J.u.10.), tudja biztosítani. 
 
A fentiek alapján az óvodai köznevelési tevékenységekből a sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatait az „autizmus spektrumzavar” megnevezéssel 



 

 

szükséges kiegészíteni: 
• a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.),  
• a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) és  
• a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.) alapító okirataiban. 

 
 A módosító- és alapító okiratok a határozati javaslatok mellékletét képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után az alábbi határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 
 
1. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 254/2020. (XI.26.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező 
módosító okiratnak megfelelően módosítja, továbbá a határozat 2. sz. mellékletét képező, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

2. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) 260/2020. (XI.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak 
megfelelően módosítja, továbbá a határozat 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

3. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, 
Jókai u. 9.) 259/2020. (XI.26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak 
megfelelően módosítja, továbbá a határozat 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Hatvan, 2022. május 18.  
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
  dr. Kovács Éva 
        jegyző 



 

Okirat száma: HAT/ 3402-2/2022. 

Módosító okirat 

A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda a Hatvan Város Önkormányzata által 2020.12.01. napján 
kiadott, HAT/12313-14/2020.. 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 – Hatvan Város Képviselő-testületének             /2022. (V. 26.) számú 
határozatában foglaltakra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 
 

1. Az alapító okirat 4.3. pontjának b) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek az alábbiak 

szerint:  

 
b)     Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai: Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő 

feladatok ellátása. Az intézmény elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető azt 

a különleges bánásmódot igénylő gyermeket, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján, érzékszervi (nagyothalló – 80 dB fokú hallásvesztésig; 

látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral küzd.) 

 

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

Kelt: Hatvan, ……………………………………. 

P.H. 

Horváth Richárd 

polgármester 

 



 

Okirat száma: HAT/3402-3/2022. 

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) és (3) bekezdése alapján a Hatvani Brunszvik Teréz 
Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye:3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. július 1. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Óhatvani Óvoda és Általános Iskola 3000 Hatvan, Kossuth tér 1. 

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

3.1.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
3.1.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet alapján a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

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: óvodai köznevelési tevékenységek az alábbiak 
szerint:  
a) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A gyermek hároméves korától a 

tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a 
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai 
nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 

b) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: 
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális 
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása. Az intézmény 
elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető azt a különleges bánásmódot igénylő 
gyermeket, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján érzékszervi 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásvesztésig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd.) 

c) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai 
nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.  

d) Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a 
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok 
ellátása. 

e) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: Az óvodai ellátottak és a köznevelési 
intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok 
ellátása. 

f) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai: A pedagógiai szakszolgálat 
köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása. 

g) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai: A pedagógiai 
szakszolgálat köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

h) Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai: A pedagógiai szakmai 
szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása.  

i) Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai: A pedagógiai szakmai 
szolgáltatások köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

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 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

7 098022 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési 
feladatai 

8 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

9 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hatvan város közigazgatási területén 
az óhatvani városrész kijelölt körzete – ezen túlmenően fenntartói egyeztetés után további 
felvételi lehetőség a maximális létszámig van. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény élén óvodavezető áll, aki 
magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Az óvodavezetőt a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás keretében Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre. Az egyéb munkáltatói 
jogokat Hatvan Város Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 

A munkáltatói intézkedések megtételéről, a 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáról a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet rendelkezik. 

2 Munkaviszony a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 Megbízási jogviszony a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a pénzügyi gazdasági feladatait a 

Hatvani Polgármesteri Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) látja el.  
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 székhelyén  óvodai nevelés  100 fő 

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 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44. 2760 hrsz. 
Hatvan Város 
Önkormányzata 

Óvodai nevelés 

 



 

Okirat száma: HAT/ 3402-4/2022. 

Módosító okirat 

A Hatvani Vörösmarty téri Óvoda a Hatvan Város Önkormányzata által 2020.12.01. napján 
kiadott, HAT/12313-2/2020.. 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 – Hatvan Város Képviselő-testületének        /2022. (V.26.) számú 
határozatában foglaltakra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 
 

1. Az alapító okirat 4.3. pontjának b) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek az alábbiak 

szerint:  

 
b)     Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai: Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő 

feladatok ellátása. Az intézmény elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető 

azt a különleges bánásmódot igénylő gyermeket, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján, érzékszervi (nagyothalló – 80 dB fokú 

hallásvesztésig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd.) 

 

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

Kelt: Hatvan, ……………………………………. 

P.H. 

Horváth Richárd 

polgármester 

 



 

Okirat száma: HAT/3402-5/2022. 

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) és (3) bekezdése alapján a Hatvani Vörösmarty téri 
Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. július 1. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Óhatvani Óvoda és Általános Iskola 3000 Hatvan, Kossuth tér 1. 

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

3.1.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
3.1.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet alapján a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

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: óvodai köznevelési tevékenységek az alábbiak 
szerint:  
a) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A gyermek hároméves korától a 

tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a 
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai 
nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 

b) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: 
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális 
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása. Az intézmény 
elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető azt a különleges bánásmódot igénylő 
gyermeket, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján érzékszervi 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásvesztésig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral ,vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd.) 

c) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai 
nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.  

d) Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a 
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok 
ellátása. 

e) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: Az óvodai ellátottak és a köznevelési 
intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok 
ellátása. 

f) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai: A pedagógiai szakszolgálat 
köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása. 

g) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai: A pedagógiai 
szakszolgálat köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

h) Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai: A pedagógiai szakmai 
szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása.  

i) Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai: A pedagógiai szakmai 
szolgáltatások köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

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 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

7 098022 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési 
feladatai 

8 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

9 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hatvan város közigazgatási területén 
az újhatvani városrész kijelölt körzete – ezen túlmenően fenntartói egyeztetés után további 
felvételi lehetőség a maximális létszámig van. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény élén óvodavezető áll, aki 
magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Az óvodavezetőt a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás keretében Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre. Az egyéb munkáltatói 
jogokat Hatvan Város Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 

A munkáltatói intézkedések megtételéről, a 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáról a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet rendelkezik. 

2 Munkaviszony a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 Megbízási jogviszony a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a pénzügyi gazdasági feladatait a 

Hatvani Polgármesteri Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) látja el.  
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 székhelyén  óvodai nevelés  80 fő 

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 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1. 3209 hrsz. 
Hatvan Város 
Önkormányzata 

Óvodai nevelés 

 



 

Okirat száma: HAT/ 3402-6/2022. 

Módosító okirat 

A Hatvani Varázskapu Óvoda a Hatvan Város Önkormányzata által 2020.12.01. napján 
kiadott, HAT/12313-4/2020.. 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 – Hatvan Város Képviselő-testületének         /2022. (V.26.) számú 
határozatában foglaltakra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 
 

1. Az alapító okirat 4.3. pontjának b) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai köznevelési tevékenységek az alábbiak 

szerint:  

 
b)     Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai: Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával 

összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő 

feladatok ellátása. Az intézmény elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető 

azt a különleges bánásmódot igénylő gyermeket, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján, érzékszervi (nagyothalló – 80 dB fokú 

hallásvesztésig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd.) 

 

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

Kelt: Hatvan, ……………………………………. 

P.H. 

Horváth Richárd 

polgármester 

 



 

Okirat száma: HAT/3402-7/2022. 

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) és (3) bekezdése alapján a Hatvani Varázskapu Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Hatvani Varázskapu Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3000 Hatvan, Jókai utca 9. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. július 1. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Újhatvani Óvoda és Általános Iskola 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. 

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

3.1.1. megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
3.1.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Hatvan Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet alapján a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

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: óvodai köznevelési tevékenységek az alábbiak 
szerint:  
a) Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: A gyermek hároméves korától a 

tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a 
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai 
nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. 

b) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: 
Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális 
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása. Az intézmény 
elláthatja a többi gyermekkel együtt nevelhető azt a különleges bánásmódot igénylő 
gyermeket, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, érzékszervi 
(nagyothalló – 80 dB fokú hallásvesztésig; látássérült – gyengénlátó), beszédfogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

c) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai 
nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.  

d) Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a 
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok 
ellátása. 

e) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben: Az óvodai ellátottak és a köznevelési 
intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok 
ellátása. 

f) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai: A pedagógiai szakszolgálat 
köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása. 

g) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai: A pedagógiai 
szakszolgálat köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

h) Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai: A pedagógiai szakmai 
szolgáltatások köznevelési törvény szerinti szakmai feladatainak ellátása.  

i) Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai: A pedagógiai szakmai 
szolgáltatások köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása. 

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 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

7 098022 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési 
feladatai 

8 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

9 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hatvan város közigazgatási területén 
az újhatvani városrész kijelölt körzete – ezen túlmenően fenntartói egyeztetés után további 
felvételi lehetőség a maximális létszámig van. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény élén óvodavezető áll, aki 
magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Az óvodavezetőt a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás keretében Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre. Az egyéb munkáltatói 
jogokat Hatvan Város Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 

A munkáltatói intézkedések megtételéről, a 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáról a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet rendelkezik. 

2 Munkaviszony a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

3 Megbízási jogviszony a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a pénzügyi gazdasági feladatait a 

Hatvani Polgármesteri Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) látja el. 
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 

 
feladatellátási hely 
megnevezése 

alapfeladat 
megnevezése 

munkarend 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 székhelyén  óvodai nevelés  84 fő 

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 3000 Hatvan, Jókai utca 9. 2213 hrsz. 
Hatvan Város 
Önkormányzata 

Óvodai nevelés 

 


