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Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Pannonhalmi  JÁTÉK-VÁR Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 
három okból kerül a képviselő-testület elé.

Az  első  módisításra  okot  adó  változást  a  bölcsőde  écsi  telephelye  címének 
megváltozása jelenti, melyet az intézmény hatályos működési engedélye a 9083 
Écs, Kossuth Lajos utca 38. helyett  a 9083 Écs, Deák Ferenc utca 1. számban 
jelölt meg, ezért e telephelyváltozást az alapító okiratban is át kell vezetni.
E módosítás az okirat 1. pontjának ötödik sorát érinti.

A módosítás második okát az óvoda létszámában bekövetkezett változás jelenti, 
mivel az alapító okirat 17. pontjában a maximális gyermek és tanuló létszám az 
óvoda vonatkozásában 127 főben van megállapítva, mely egyrészt 12-vel több a 
korábban ténylegesen megállapíthatott létszámnál, másrészt  egy óvodai csoport 
megszűnése miatt a maximális létszám jelenleg 100 főben állapítható meg, s ez a 
szám sajnos biztosan tartható lesz,  mert  ténylegesen 90 fő körül  fog alakulni  a 
2011-12-es nevelési év létszáma.
E módosítás az okirat 17. pontjának első sorát érinti.

A módosítás  harmadik  okát  azon örvendetes  tény adja,  hogy Pannonhalmán a 
bölcsődében igény van egy 14 fős második csoport indítására is az eddigi 12 fős 
egy csoport mellett.
E módosítás az okirat 17. pontjának második sorát érinti.        

Kérem  a  tisztelt  képviselő-testületet,  hogy  szíveskedjék  elfogadni  az 
előterjesztésben foglaltakat s járuljon hozzá az alapító okirat módosításához.

Az előterjesztéshez mellékelem az alapító okirat hatályos példányának másolatát.



    
Pannonhalma, 2011. augusztus 23.

                                                          Tisztelettel: 

                                                                                  dr. Szabó György 
                                                                                          aljegyző

Határozati javaslat:

…........../2011. (VIII.30.) Kt. határozat

Pannonhalma  Város  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Pannonhalmi  JÁTÉK-
VÁR  Óvoda  és  Bölcsőde  Alapító  Okiratát  az  előterjesztésnek  megfelelően 
módosítja az alábbiak szerint:

1. Az  alapító  okirat  a  költségvetési  szerv  nevét,  székhelyét,  telephelyét, 
nyilvántartási  alapadatait  magába  foglaló  1.  pontja  5.  sora  helyébe  a 
„  Telephelye:  9083  Écs,  Kossuth  utca  38.  „  megjelölés  helyébe  az  új 
telephely megjelölése kerül: „ Telephelye : 9083 Écs, Deák Ferenc utca 
1. „

          Az 1. pont első négy sora változtatás nélkül hatályban marad.

2. 2. Az alapító okirat a maximális gyermek- tanuló létszámot magába foglaló 
17.  pontja 1.  sora helyébe a „  127 fő óvoda vonatkozásában” megjelölés 
helyébe a „ 100 fő óvoda vonatkozásában „ kerül, a 

17.  pont  2.  sora  helyébe  pedig  a  „  12  fő  bölcsőde  székhelye  vonatkozásában 
„ megjelölés helyébe pedig a „ 26 fő bölcsőde székhelye vonatkozásában „ kerül. 
A 17. pont harmadik sora változtatás nélkül hatályban marad.   
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