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Tárgy:  A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása  
Ikt.sz.: I/3816/2/2008. 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 27/2008.(II. 13.) határozatával 

megállapította a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratát.  Ennek alapján az 
intézménybe maximálisan felvehetı gyermeklétszám 416 fı. A létszám meghatározásánál a 
fenntartónak figyelemmel kell lennie az alábbi jogszabályokra: 

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete alapján az 
óvodai csoportba felvehetı átlaglétszám 20 fı, a maximális létszám 25 fı. 

- A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet 54.§ (13) bekezdése alapján „A kötelezı (minimális) eszköz- és felszerelési 
jegyzékben meghatározott helyiségekre elıírt követelmények teljesülnek, ha az 
épület megfelel az MSZ 24203. „Oktatási intézmények tervezési elıírásai” címő 
szabványsorozat megfelelı részének.” (gyermekenként elıírt alapterület 2m2/fı). 

 
A fenti jogszabályokat figyelembe véve az óvoda vezetıje elkészítette az intézmény székhelyére, 
telephelyeire és tagintézményére vonatkozóan az egyes csoportokba felvehetı gyermekek számára 
vonatkozó táblázatot, melynek alapján a felvehetı maximális gyermeklétszám 324 fı.  Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alapító okirat jogszabályoknak megfelelı 
módosítását 2009. március 18-i ülésén tárgyalja, mely kizárólag az intézménybe felvehetı maximális 
létszámot érinti.   Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási intézményfenntartói Társulásának társulási 
megállapodása IV. fejezet 3. pontja alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete - a 
társult település elızetes egyetértésével jogosult dönteni az intézmények alapító okiratának 
módosításáról. 
 
 A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
.../2009. (…,..) ÖH. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
Alapító okiratának módosítása 
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
27/2008. (II. 13.) határozatával megállapított Alapító okiratának az intézménybe felvehetı maximális 
gyermeklétszámra (324 fı) irányuló módosításával egyetért. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2009. március 23. 
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