
ELŐTERJESZTÉS 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. július 27-én tartandó ülésére 

 

Javaslat a Gárdonyi Óvoda alapító okiratának módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Életfácska Református Óvoda új épületben kezdi meg működését 2022. szeptember 1. 

naptól. Így a Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodájának Gárdony, Posta utca 20. szám alatti 

épületének 2014. szeptember 1. naptól az Életfácska Református Óvoda által használt része 

visszakerül. 

A visszakapott épületrész 3 csoportszobájában 60 gyermek helyezhető el. Tekintve a 

beiratkozásokat, a felvett gyermekek létszámát a Gárdony, Gárdonyi Géza utca 4. szám alatti 

telephely megszűntetésre kerül. Az épület más önkormányzati alapfeladat ellátását fogja 

szolgálni a jövőben. 

A fentiek miatt a Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodájának férőhelye 141 főről 160 főre 

változik. 

A Gárdonyi Óvoda Alapító Okirat módosítása a fentiek figyelembevételével elkészült, melyet 

az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz.  

A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a határozat 2. számú melléklete 

tartalmazza.  

 

Határozati javaslat: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Óvoda alapító okiratát 

módosító okiratot az 1. számú mellékletének, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

a 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a 

módosító okirat aláírására. 

 

A Képviselő-testület utasítja a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyzőt, hogy a 

Gárdonyi Óvoda vezetője részére a módosított és egységes szerkezetben foglalt alapító 

okiratot küldje meg, továbbá a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a 

változásbejegyzési kérelmet készítse elő, melynek 8 napon belüli benyújtására felkéri a 

polgármestert. 

 

Határidő: 2022. augusztus 04. 

Felelős:   Tóth István polgármester 

  Jankovics Zoltánné jegyző 

Gárdony, 2022. július 21. 

Tóth István   

 polgármester 
Készítette: dr. Drdul Emília irodavezető 
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1. számú melléklete 

 
Okirat száma: GRD/6335-2/2022 

Módosító okirat 

A Gárdonyi Óvoda Gárdony Város Önkormányzat által 2020. június 09. napján kiadott, 

GRD/1464-4/2020 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) 

bekezdése alapján – Gárdony Város Önkormányzat Képveselő-testületének …./2022. 

(VII. 27.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom. 

 

 

1. Az alapító okirat 1.2.2. telephelyei pontjában a táblázat 2. sora „Gárdonyi Óvoda 

Gárdonyi Tagóvodájának telephelye 2483 Gárdony, Gárdonyi Géza utca 4.” 

szövegrész törlésre kerül. A további számozások ennek megfelelően módosulnak. 

2. Az alapító okirat 6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i) pontjában a 

táblázat 2. sora „Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodájának telephelye 2483 

Gárdony, Gárdonyi Géza utca 4.” szövegrész törlésre kerül. A további számozások 

ennek megfelelően módosulnak. 

3. Az alapító okirat 6.3. pontjának 2 sorában a „141 fő” szövegrész helyébe a „160 fő” 

szövegrész lép. 

4. Az alapító okirat 6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon pontjában a táblázat 

3. sora „2483 Gárdony, Gárdonyi Géza utca 4. gárdonyi 1837/5 térítésmentes 

használat óvoda” szövegrész törlésre kerül. A további számozások ennek megfelelően 

módosulnak. 

 

Jelen módosító okiratot 2022. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Gárdony, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Tóth István 

polgármester 


