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2-19  /2021.  (VOC) számú határozat 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

a Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratának módosításáról 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről  es  a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet I. § értelmében a Kormány az élet-  es  vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének  es  életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLJOOGX. 
törvény  41.§ (3)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXV111. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
Önkormányzat képviselő-testületének feladat-  es  hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva Pikó  Andras  polgármester az alábbi döntéseket hozom: 

1.) elfogadom az előterjesztés I. számú melléklete szerinti Napraforgó Egyesített Óvoda alapító 
okiratot módosító dokumentumot is a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
okiratát, melyek  2021.  augusztus  01.  napjával lépnek hatályba. 

2.) gondoskodom a határozat  1.)  pontjában meghatározott alapító okiratot módosító dokumentum 
aláírásáról  es  a  Magyar  Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítéséröl 
azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet ellentétes és az alapító 
okiratot lényegi — helyreigazítási kérdésnek nem minősülő — kérdésekben nem módosíthatja. 

3.) felkérem a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetőjét, hogy készítse el az intézmény 
Szervezeti  es  működési szabályzatának módosítását, a határozat I. pontjában foglaltakra 
tekintettel  es  fenntartói jóváhagyás céljából terjessze elő, amennyiben a módosítás miatt a 
fenntartóra többletkötelezettség hárul. 

4.) felkérem a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetőjét, hogy készítse el az intézmény 
pedagógiai programjának módosítását, a határozat  1.  pontjában foglaltakra tekintettel, és 
fenntartói jóváhagyás céljából terjessze elő, amennyiben a módosítás miatt a fenntartóra 
többletkötelezettség hárul. 

Felelős:  1-2.  pont esetében: polgármester,  3-4.  pont esetében: Napraforgó Egyesített Óvoda 
intézményvezetője 
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Határidő:  3-4.  pont esetében:  2021.  június  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 

Iroda, Napraforgó Egyesített Óvoda 
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