
Szerep Községi Önkormányzat Polgármesterétől 

4163 Szerep, Nagy u. 53. 

 

Előterjesztés  

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda átszervezéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 175. § (5) 

bekezdésére, 126/2017.(IX.26) önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy Mini 

bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására pályázatot nyújt be a Szerep 166 hrsz. alatti 

a valóságban Szerep Kossuth u. 10. szám alatti ingatlan felújítására. A Mini bölcsőde kialakítása 

befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Jelenleg folyamatban van a használatbavételi 

eljárás és ezt követően a működési engedély beszerzése.  

A Gyvt. 94.§ (3a) bekezdése alapján, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt 

gyermek tekintetében igény jelentkezik, yągy a település - jogszabályban meghatározottak 

szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja 

alá nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról 

a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik 

formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. 

A Személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint településünkön jelenleg 79 három éven 

aluli gyermek él. 

 

A Gyvt. 43. § (2) bek. c) pontja alapján szervezetileg működhet többcélú óvoda-bölcsődeként 

is. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. § (értelmező 

rendelkezés) 11. pontja alapján intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az 

alapító okirat 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, 

kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem 

szükséges. 

 

Az Nkt. 21. § (3) bekezdése szerint „A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai 

alapdokumentuma  

a.) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét, 

b.) az intézmény — külön jogszabályban meghatározott — hivatalos nevét, 

c.) az intézmény típusát, 

d.) az intézmény feladatellátási helyét,  

da.) székhelyét  

db.) tagintézményeit  

dc.) telephelyét 

e.) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 

f.) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladat ellátási helyenként felvehető maximális 

gyermek-, tanulólétszámot. 

j.) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon 

használati jogát, 



k.) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő 

jogosítványokat. 

 
A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012 (VIII.31. ) EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) 123. §-a a köznevelési 
intézmény hivatalos nevét az alábbiak szerint szabályozza: 

(1) A köznevelési intézmény a működése során kizárólag olyan nevet használhat, amely 

megfelel az e rendeletben meghatározottaknak és — a (2) bekezdés e) pontját kivéve — 

szerepel a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában. 

(2) A köznevelési intézmény 

a.) hivatalos nevet, 

b.) többcélú intézmény esetében a hivatalos névből képzett rövid nevet, 

c.) tagintézmény esetében a hivatalos név vagy a rövid név feltüntetéséve/ képzett 

tagintézményi nevet, 

d.) az a)-c) pont szerinti nevet nemzetiségi vagy nemzetközi nyelven, 

e.) rövidített nevet használhat. 

(3) A köznevelési intézmény hivatalos neve az az egyedi, megkülönböztetésre alkalmas és 

az ellátott feladatokat tükröző, jogszabály szerinti megnevezésekből álló elnevezés, 

amely kifejezi azt a tevékenységet, amelyre az adott köznevelési intézményt 

létrehozták. 

 

Az átszervezést követően a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda többcélú intézménnyé válik, az 

intézmény hivatalos neveként a „Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde” 

elnevezést javaslom elfogadásra. 

Az átszervezési eljárás lépései: 

1. fenntartó szándéknyilatkozata - elvi döntés (képviselő-testületi határozat) 

2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása 

3. fenntartói döntés (képviselő-testületi határozat) 

4. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása, 

5. működési engedélyezési eljárás lefolytatása 

6. nyilvántartások átvezetése 

 

1. szándéknyilatkozat 

Az Nkt. 83. § (3) bekezdés alapján a véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény 

alkalmazotti közössége, az óvodaszék, és a szülői szervezet, valamint nemzetiségi nevelés-

oktatásban részt vevő intézmény esetén a települési nemzetiségi önkormányzat véleményét. 

 

A vélemény kialakításához — az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva — 

legalább 15 napot kell biztosítani az érdekeltek részére. 

 

Az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá — a július, augusztus 

hónapok kivételével — nevelési évben 

a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, 

b) óvodai csoportot nem szervezhet át, és szüntethet meg, 

c) óvoda feladatait nem változtathatja meg. 

 



Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett 

végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést 

 

(7) A fenntartó, a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által 

fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett 

végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést 

a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 

b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 

ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 

bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 

c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 

d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével 

kapcsolatban. 

 

Az érintett intézmény esetében az előterjesztés megküldésre kerül a véleményezésre 

jogosultak részére. 

 

 

1. A 2018/2019. nevelési évre várható óvodai létszám: 

 

Kiscsoport: 22 fő 

Középső csoport: 22 fő 

Nagycsoport: 23 fő 

Összesen várható 67 fő 

 
Jelenleg az óvodában 3 óvodai csoport működik. Az intézményben a jelenleg működő 3 

csoportra 6 fő óvodapedagógus, ebből 1 fő intézményvezető, 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai 

asszisztens, 1 fő kisegítő dolgozó (aki adminisztrációs feladatokat lát el, valamint az 

élelmezésvezető dokumentációs munkáját segíti) jut. 

A 2018/19. nevelési évtől – a mini bölcsőde kialakítása miatt – a 3 óvodai csoportra 6 fő 

óvodapedagógus, ebből 1 fő intézményvezető, 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő 

kisegítő dolgozó, a mini bölcsődébe 1 fő felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő és 1 fő 

bölcsődei dajka alkalmazása szükséges.  

A mini bölcsőde kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka munkakörének betöltésére pályázati 

eljárás lefolytatását követően kerül sor 2018. augusztus 27-től. 

A mini bölcsőde működéséhez állami támogatás vehető igénybe a mindenkori költségvetési 

törvényben meghatározottak alapján. A települési önkormányzat automatikusan kerül a 

finanszírozási rendszerbe. 

A fenntartónak úgy kell megszerveznie a teljes nyitva tartás idejére a gyermekellátást, hogy az 

biztonságos legyen. A bölcsődei dajka munkakör napi nyolcórás munkarendben kell 

megszervezni. A központi költségvetés a feladatalapú finanszírozás keretén belül a 

kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka támogatása mellett lehetővé teszi további 0,5 fő 

bölcsődei dajka alkalmazását. 

 

 A mini bölcsődében természetbeni ellátásként a gyermekek életkorának megfelelő 

gyermekétkeztetést kell biztosítani, az intézmény zárva tartásának ideje alatt (őszi, téli, tavaszi, 



nyári szünetek) alatt pedig szünidei gyermekétkeztetést. Ezért szükséges a konyhai dolgozók 

létszámának növelése, mivel a bölcsődés korú kisgyermekek étkeztetése jelentősen eltér az 

óvodás gyermekek étkeztetésétől, melyet csak szakképzett szakács láthat el, (gyermek)orvos 

által jóváhagyott étlap szerint. A mini bölcsődében a gyermekek az ellátási napokon reggeli 

főétkezést, délben meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést 

kapnak. A mini bölcsődében nyújtott étkeztetés a közétkeztetés hatálya alá tartozik. 

Az önkormányzatok, az Nkt.-ban rögzített paraméterek alapján az óvodapedagógusok és a 

pedagógusok munkáját segítők illetményének biztosítására kapják a normatívát, központilag 

megállapított létszám és a mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott éves 

átlagbér alapján. A fentiek alapján településünk esetében 7 fő óvodapedagógus 

foglalkoztatásnak finanszírozását biztosítja a központi költségvetés. 

 

Az átszervezés elsőrendű szempontja az óvodai nevelés szakmai hatékonyságának megőrzése, 

fokozása, a humánerőforrások, a működés gazdálkodási - ügyviteli oldalának koncentrált 

megszervezése. 

 

 

Az átszervezés megvalósítását követően kialakított szervezeti struktúra: 

 Feladatellátási 
helyek száma 

(székhely, 

tagintézmény, 

telephely) 

Óvodai 

csoportok száma 

maximálisan 

felvehető 

gyereklétszám 

Szerepi Kelemen 

Hétpettyes Óvoda 

Szerep, Kossuth 

L. utca 10. 

3 66 

Mini bölcsőde Szerep, Kossuth 

L. utca 10. 

1 7 fő 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
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 

 

 

Szerep, 2018. március 22. 

 

Tisztelettel: 

Tóthné Verő Tünde 

polgármester 

 


