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Egyszerű szótöbbség 
 
Előterjesztés Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. 
május 24-i ülése 11. napirendi pontjához: 
 
Döntés az Aparhanti Felhőcske Óvoda Alapító Okiratának módosításáról  
Előadó: Dávid Tímea polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Aparhanti Felhőcske Óvoda Alapító Okirata nem tartalmazza a sajátos nevelési 
igényű (SNI) óvodásokra vonatkozó rendelkezéseket, azonban szükséges volt alkal-
mazni – megbízási szerződéssel – képesítéssel rendelkező pedagógust is korábban. 
Az Alapító Okirat 4.3. pontjában rendelkezni kell arról, hogy az Óvoda alaptevékeny-
ségében gondoskodik a 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pont pontja szerinti sajátos 
nevelésű igényű gyermekekről. Sajátos nevelési igényű gyermek az a különleges bá-
násmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallás), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogya-
tékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelmi- vagy maga-
tartásszabályozási zavarral) küzd. 
A fenti szabályozást az Alapító Okirat 6. pontjában is szabályozni szükséges. 
 
Tekintettel arra, hogy az Óvoda megbízási szerződéssel alkalmazott speciális képzett-
séggel rendelkező pedagógust, az Alapító Okirat 5. pontjában rendelkezni kell arról is, 
hogy az Óvoda nemcsak közalkalmazotti jogviszonyban alkalmaz pedagógusokat (pl. 
óvónőket, dajkákat), hanem a Polgári Törvénykönyv szabályozása szerint megbízási 
jogviszonyt is létesíthet alkalmanként speciális képzettségű pedagógussal, pedagógu-
sokkal. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a ha-
tározati javaslatot! 
 
Határozati javaslat: 

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek /2022. (V. 24.) határozata az Aparhanti Felhőcske 
Óvoda Alapító Okiratának módosításáról: 
 
Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Aparhanti Felhőcske Óvoda létrehozásáról szóló, 2017. 
május 25-én kelt Alapító Okiratot úgy módosítja, hogy az 
Óvoda alaptevékenységébe, valamint a köznevelésre vo-
natkozó rendelkezések közé beemeli a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pont pontja 
szerinti sajátos nevelésű igényű gyermekek nevelését, to-
vábbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
szerinti megbízási jogviszonyt is foglalkoztatási jogviszony-
ként szabályozza. 
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A Képviselő-testület a fenti tartalmú Alapító Okirat módosí-
tását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot áttekintette, és azt elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri Dávid Tímea polgármestert a 
határozat mellékletét képező Alapító Okirat-módosítás alá-
írására, valamint a módosítással kapcsolatos adminisztra-
tív teendők ellátásara. 
 
Felelős: Dávid Tímea polgármester 
Határidő: 2022. június 30. 
 

 
Aparhant, 2022. május 23. 

Dávid Tímea sk. 
polgármester 


