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E l ő t e r j e s z t é s 
 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  
2013. augusztus 26. napján tartandó ülésére 

 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2013. április 15. napján tartott 
ülésén megtárgyalta a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása jövőjéről szóló előterjesztést, 
melynek keretében elfogadta a 20/2013. (IV.15.) CsKTT. határozatot a többcélú társulás 
átalakításával kapcsolatosan. A Társulási Tanács döntése alapján a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása átalakításával (jogutódlással) 2013. július 1. napjától Csanytelek, Felgyő, 
Tömörkény Községek jogi személyiséggel rendelkező Önkormányzati Társulást hoznak létre a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában 
biztosított jogon, bizonyos önkormányzati feladatok önkormányzati társulásban való ellátására. 
 
A Társulási Tanács, valamint az érintett települések Képviselő-testületi döntései alapján az 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2013. 07. 01. napjától továbbra is fenntartói jogokat 
gyakorol a Felgyői székhelyű Egyesített Óvoda tekintetében. 
 
A jogutód Társulás nevének módosítása miatt az Óvoda névváltoztatása is indokolttá vált 
2013.07.01. napjától. Az Alapító Okirat legutóbbi módosítása a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsa 2013. április 30.-ai ülésén volt, mely módosítás tartalmazta a 
jogutód fenntartó adatait, az intézmény névmódosítását, az alapító okirat tartalmi elemeinek 
pontosítását. 
 
Jelen Alapító Okirat módosítása az intézmény zavartalan működése és fenntartása miatt vált 
szükségessé. Az Alapító okirat 10.) címszó alatti tevékenységek pontja módosításaként, került 
kiegészítésére, a szövet pontosításával.  
 
Javaslom az Óvoda Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint: 

 
- Az alapító okirat 10. Tevékenységei pontja:   

 
- A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai 

életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenység. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti. 

- Óvodai ellátás, integrált óvodai nevelés az alábbi kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek körében történik:  
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o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan 
jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 
tendenciákat mutat (BTM) 

o Sajátos nevelési igényű gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd (SNI) 

o Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált 
óvodai nevelése. 

 
helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
- A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai 

életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenység. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti. 

- Óvodai ellátás, integrált óvodai nevelés az alábbi kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek körében történik:  

o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan 
jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 
tendenciákat mutat (BTM) 

o Sajátos nevelési igényű gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján: 

 tanulásban akadályozott gyermek 
 testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) 
 beszédfogyatékos, 
 érzékszervi fogyatékos 

 látásfogyatékos: gyengénlátó (vízus 10%-30% - ig) 
 hallássérült (nagyothalló 30-65 DB) 
 műtéti úton helyreállított hallássérült (cochlea implantált) 

o Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált 
óvodai nevelése. 

 
Javaslom az Óvoda Alapító Okirat módosítását a határozati javaslatban rögzítettek szerint.  
 
C s a n y t e l e k, 2013. augusztus 23. 
       Tisztelettel: 
          Forgó Henrik 
             Társulási Tanács Elnöke  
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…./2013. (VIII. 26.) Atmöt határozat 
 
Tárgy: Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 
 

Hat á ro zat i  j ava s la t  
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi döntést hozta:  
 

1.) A Társulási Tanács az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Alapító Okiratát a következők 
szerint módosítja:  

 
- Az alapító okirat 10. Tevékenységei pontja:   

 
- A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai 

életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenység. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti. 

- Óvodai ellátás, integrált óvodai nevelés az alábbi kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek körében történik:  

o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan 
jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 
tendenciákat mutat (BTM) 

o Sajátos nevelési igényű gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd (SNI) 

o Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált 
óvodai nevelése. 

 
helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
- A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai 

életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenység. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 
fél éven belül betölti. 

- Óvodai ellátás, integrált óvodai nevelés az alábbi kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek körében történik:  
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o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan 
jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való 
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 
tendenciákat mutat (BTM) 

o Sajátos nevelési igényű gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján: 

 tanulásban akadályozott gyermek 
 testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) 
 beszédfogyatékos, 
 érzékszervi fogyatékos 

 látásfogyatékos: gyengénlátó (vízus 10%-30% - ig) 
 hallássérült (nagyothalló 30-65 DB) 
 műtéti úton helyreállított hallássérült (cochlea implantált) 

o Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált 
óvodai nevelése. 

 
2.) Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A Társulási 

Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy képviseletében és nevében a jóváhagyott, 
az 1. pont szerinti módosított Alapító Okiratot egységes szerkezetben aláírja.  
 

Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Forgó Henrik, a Társulás elnöke 
Beszámolás határideje:  aláírást követő soros ülés 
 

3.) A Társulási Tanács felkéri a Társulás Törvényességi felelősét, hogy az Alsó- Tisza-menti 
Egyesített Óvoda módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát küldje meg 
az érintett költségvetési szerv részére, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés miatt a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságának. 

 
Végrehajtás határideje:  azonnal 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné, törvényességi felelős 
Beszámolás határideje:  aláírást követő soros ülés 
 
Határozatról értesítést kapnak: 

- Forgó Henrik Társulási Tanács Elnöke 
- Társulási Tanács Tagjai (Székhelyen) 
- Kató Pálné Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője, 
- Víglási Nóra Társulási referens 
- Irattár 

 


