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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. április 17-i ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:50-51 

 rendelete: 
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1./ Előterjesztés Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda átszervezéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

50/2018.(IV.17.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 17-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

51/2018.(IV.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában biztosított jogkörében 

eljárva a 2018/19. nevelési évtől a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda többcélú óvoda-

bölcsődeként történő működtetésével egyetért. 

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az átszervezéshez szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester,  

               Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

               Keserű László jegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 17-i üléséről, 

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének Tanácskozótermében, 

Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Kenéz Szilvia 

Magdolna alpolgármester, Mile Tünde Enikő, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

       Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Szabó László képviselő 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 13.02 órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Szabó László jelezte, hogy nem tud jelen lenni. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. A 

napirendi pontokra az alábbiak szerint teszek javaslatot: 

 

 

1./ Előterjesztés Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda átszervezéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

50/2018.(IV.17.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 17-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Előterjesztés Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda átszervezéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Mindenki megkapta az előterjesztést. A mini bölcsőde bevezetéséhez szükséges az 

óvoda átszervezése. Megkérlek aljegyző úr ismertesd az előterjesztést. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 2017. szeptemberben döntött arról a képviselő-testület, hogy pályázatot nyújt be mini 

bölcsődének a kialakítására. A gyermekvédelmi törvény módosult és ennek alapján azokon a 

településeken ahol legalább 5 gyermek igény tart a bölcsődei ellátásra, vagy pedig meghaladja 

a 3 év alattiak száma a 40 főt köteles bölcsődei ellátásról gondoskodni. Mivel 79 fő 3 éven aluli 

gyermek van, így igény felmérés nem történt, hiszen egyértelmű, hogy kötelező önkormányzati 

feladatról van szó. 2018. december 31-ig kell az önkormányzatnak megszervezni az ellátást. A 

köznevelési törvény szerint átszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az 

alapító okirat módosításával jár. Az intézmény típusa megváltozik. Intézményi átszervezés 

esetén a jogszabály azt írja elő, hogy legkésőbb május 31-ig meg kell hozni a döntést a 

képviselő-testületnek. Az átszervezés esetén, részletesen foglalkozik az előterjesztés azzal, 

hogy milyen lépések történnek. Most az első lépésnél vagyunk. A képviselő-testület kifejezi a 

szándékát arra vonatkozóan, hogy többcélú intézményként kívánja a jövőben tovább 

működtetni az óvodát. Amennyiben a szándéknyilatkozat elfogadásra kerül, akkor a 

köznevelési törvény nevesíti azokat a közösségeket, amelyeknek véleményt kell nyilvánítani a 

szándéknyilatkozatról. Nagyon fontos előírás, hogy legalább 15 napot kell biztosítani a 

vélemények kialakítására. A következő határidő a május 15. Ha normatívát akarunk igényelni, 

akkor legkésőbb május 15-ig be kell nyújtani ez irányú kérelmünket és abban az esetben tudjuk 

a normatívát megigényelni, ha az alapító okirat módosítása folyamatban van. Elkészült a 

vitaanyag, ami a szülői munkaközösségnek, óvodaszéknek, nemzetiségi önkormányzatnak 

kiküldésre fog kerülni és mivel legalább 15 napot kell biztosítani a számukra, május 7-ig kérjük 

a vélemények kialakítását. Május 9-e körül tudunk tartani egy rendkívüli testületi ülést, ahol az 

alapító okiratot tudjuk módosítani. Az alapító okirat módosítása előkészítése folyamatban van. 

Ha megtörténik az alapító okirat módosítás, akkor az Államkincstár felé tudjuk jelezni a 

normatíva igényünket.  

Különböző szakmai anyagokat is kell majd a május végi testületi ülésen tárgyalni. Szakmai 

programot, SZMSZ módosítást, stb. Több rendeletet is módosítani kell. Ezt követően fogjuk a 

működési engedély iránti kérelmünket benyújtani a Megyei Főigazgatósághoz. Bízom benne, 

hogy július, augusztus környékén megkapjuk a működési engedélyt. Szeptembertől 

megindulhat a működés. Gyorsított eljárásban haladunk, de úgy gondolom tartani tudjuk a 

tempót és határidőre elkészülnek azok a dokumentumok amivel be tud indulni a bölcsőde.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, hozzászólás? Decembertől kötelező feladat és az épületünk meg van. A 

normatívát is meg tudjuk igényelni még időben. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

51/2018.(IV.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában biztosított jogkörében 

eljárva a 2018/19. nevelési évtől a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda többcélú óvoda-

bölcsődeként történő működtetésével egyetért. 

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az átszervezéshez szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 
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Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester,  

               Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

               Keserű László jegyző 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 13.17 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 
 

 

  


