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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.
§ (1) 6. pontja értelmében, a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok körében gondoskodni
az óvodai ellátásról.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 9 köznevelési intézmény fenntartója.
Telephellyel két intézmény rendelkezik: Ferencvárosi Csicsergő Óvoda, Ferencvárosi Csudafa Óvoda.
A Ferencvárosi Csudafa Óvoda 1095 Budapest, Soroksári út 136. szám alatt lévő telephelye 50
gyermek befogadására alkalmas. A telephely körzetéhez tartozó lakóházak - „Dzsumbuj” - az évek
folyamán lebontásra kerültek, ezért évről évre csökkent a telephely kihasználtsága.
Nevelési év
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Telephelyen a gyermekek
száma – tárgyév október 1.
35
35
22
17

A 2016. október 1-i gyermeklétszám adataihoz képest tovább csökkent az óvodaköteles gyermekek
száma - jelenleg 15 fő a beírt létszám.
Az intézményvezető tájékoztatása alapján:
- 4 gyermek 2017. év szeptemberében várhatóan iskolába megy,
- 2 gyermek kerületen kívüli,
- 5 gyermek lakóhelye vidéken van, akiknek a tartózkodási helyük Budapest.
- 4 gyermeknek a Ferencvárosi Csudafa Óvoda körzetében van a lakóhelye.
Az elmúlt évek csökkenő tendenciája alapján a 2017/2018. nevelési évben várhatóan tovább csökken a
tagintézménybe járó gyermekek száma. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) 4. számú melléklete, az óvodai csoportlétszámot minimum 13 főben határozza
meg.
A 2016. október 1-jei létszámadatok figyelembe vételével megállapítható, hogy a Ferencvárosi
Csudafa Óvoda Óbester u. székhelye, a telephely megszűnése esetén minden óvodaköteles gyermeket
fogadni tud. Továbbá a gyermekek elhelyezésekor kiemelt figyelmet szükséges fordítani a szülői
igényekre, kérésekre.
A Ferencvárosi Csudafa Óvoda telephelyén jelenleg 5 fő dolgozik (2 óvodapedagógus, 1 pedagógiai
asszisztens, 2 dajka). Az intézményvezető tájékoztatása alapján a 2017/18. nevelési évtől 2 fő (1
pedagógiai asszisztens, 1 dajka) álláshelye a székhely óvodában biztosított. A telephely megszüntetése
esetén 2 óvodapedagógus és 1 dajka kerületi óvodában történő továbbfoglalkoztatása, helyzetének
megnyugtató rendezése szükséges. Az önkormányzati fenntartású óvodák tájékoztatása szerint a 2017.
év szeptemberétől várhatóan lesz lehetőség az érintett kollégák kerületi intézményben történő
továbbfoglalkoztatására.
Az óvoda körzetében történt változások (lakóházak lebontása) indokolják az óvoda átszervezését. A
jövőre vonatkozóan nem rendelkezünk adattal új társasházi beruházások tekintetében. Az átszervezés
elsőrendű szempontja az óvodai nevelés szakmai hatékonyságának megőrzése, fokozása, a
humánerőforrások összekapcsolása és a működés gazdálkodási-ügyviteli oldalának koncentrált
megszervezése.
Intézményátszervezésnek minősül - az Nkt. 4.§ 11. pontja szerint - minden olyan fenntartói döntés,
amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)–j) pontjában felsoroltak

bármelyikének módosulásával jár. Az Nkt. 21.§ (3) bekezdése alapján a köznevelési intézmény alapító
okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza – többek között – a telephelyet, így a telephely
megszüntetésével járó fenntartói döntés átszervezésnek minősül.
Az Nkt. 84.§ (7) bekezdése szerint a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve
májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével
kapcsolatban.
Az átszervezés tervezett eljárási lépései (2. számú melléklet)
1. szándéknyilatkozat - elvi döntés
2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása
3. döntés
4. költségvetési rendelet módosítása
5. az esetleges létszámcsökkentések lebonyolítása
6. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása.
A vélemények beszerzése, az egyeztetések lebonyolítása február-március hónapban megtörténhetnek,
amelyet a Képviselő-testület döntése követ. A döntést követően kerülhet sor, a költségvetési rendelet
módosítására, az esetleges létszám-racionalizálásra, az intézményi dokumentumok, szabályzatok,
adatok módosítására és a nyilvántartások (MÁK, KIR stb.) átvezetésére.
A fent leírtakra tekintettel, az alábbi átszervezés javasolt:
A Ferencvárosi Csudafa Óvoda jelenlegi telephelyének (1095 Budapest, Soroksári út 136.)
megszüntetése.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az érintett ingatlan, melyen az intézmény telephelye
elhelyezkedik, Budapest Főváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Főváros) tulajdonában áll. Az
ingatlan használatával kapcsolatban a 2004. október 18. napján kelt használat jogának átadásáról szóló
szerződés 1.) pontja alapján használatunkban áll a Főváros kizárólagos tulajdonát képező Budapest IX.
kerület, Soroksári út 136. (Illatos út 2-4.) szám alatti 38191/2 hrsz-ú ingatlan, melyet a szerződés 2.)
pontja alapján kizárólag óvoda elhelyezésére használhat az Önkormányzat. Az óvodai telephely
megszűnése kapcsán a fennálló szerződésről (annak felmondásáról, módosításáról) indokolt
egyeztetni a Fővárossal.
Az Mötv. 42. § 7. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az intézmény
alapítása, átszervezése, megszüntetése. Az Mötv. 50. § -a alapján a 42. § 7. pontjában foglalt ügyek
eldöntéséhez minősített többség szükséges.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Budapest, 2017. január 19.
Tisztelettel:
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat:
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azt
a szándékát, hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi Csudafa Óvodát átszervezi, a 1095
Budapest, Soroksári út 136. szám alatt lévő telephely megszüntetésével.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület Ferencvárosi Csudafa Óvoda telephelyének
megszüntetésére irányuló döntés meghozatalához tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2017. január - június
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Ferencvárosi Csudafa Óvoda telephelyének helyt adó ingatlan
– a Budapest IX. kerület, Soroksári út 136. (Illatos út 2-4.) szám alatti 38191/2 hrsz. –
ügyében egyeztessen a tulajdonossal a fennálló használati szerződésről.
Határidő: 2017. január - június
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet
Az átszervezés eljárási lépései (tervezet)
Feladat

Határid
ő

Felelősök

Megjegyzés

Jogszabályi háttér

1. szándék nyilatkozat – elvi döntés

Képviselő-testületi
döntés
(szándéknyilatkozat elvi döntés)

2017.
január

HUSZI

Az elvi döntést megelőzi
egy alapos felmérés
(lakóhely, statisztika,
gyermekek elhelyezése…)

Az
intézményátszervezés
eljárásrendjét az Nkt. 8384.§-ai szabályozzák.

A rendelkezésre álló
adatok 2016. október 1-i
létszámadatokkal való
kiegészítése.

2. egyeztetések lebonyolítása, vélemények beszerzése (Nkt. 83. § (4) bekezdés)
Óvodavezetői
munkaközösség
összehívása tájékoztatás a
Képviselő-testület elvi
döntéséről
A Ferencvárosi
Csudafa Óvoda
alkalmazottainak
tájékoztatása

2017.
február
Intézményvezető
HUSZI
2017.
február

Intézményvezető
HUSZI

Az óvodavezetők
tájékoztatása a gyermekek
óvodai elhelyezése
érdekében szükséges,
esetleges szülői igények
felmerülése esetén

vélemény kialakításához
15 napos határidő
biztosítása
(Nkt. 83. § (5) bekezdés)

az intézmény
alkalmazotti
közösségének
véleményének kikérése
(Nkt. 83. § (4)
bekezdés a. pont)

Ferencvárosi Csudafa
Óvoda szülői
tájékoztatója – Kén
utcai telephelyen
szülői szervezet
véleményének kikérése
(Nkt. 83. § (4)
bekezdés c. pont)
az óvodaszék
véleményének kikérése
(Nkt. 83. § (4)
bekezdés b. pont)

HUSZI

vélemény kialakításához
15 napos határidő
biztosítása

Intézményvezető

(Nkt. 83. § (5) bekezdés)

Intézményvezető

Amennyiben nem
működik óvodaszék,
nyilatkozat szükséges,
hogy ilyen nem működik
ezért nincs vélemény.

2017.
február

2017.
február

Nkt. 83.§ (3) bekezdése:
„A fenntartó
a) a köznevelési intézmény
megszüntetésével,
b) átszervezésével,
c)
feladatának
megváltoztatásával,
d) nevének megállapításával,
e) vezetőjének megbízásával
és
megbízásának
visszavonásával
összefüggő döntése vagy
véleményének
kialakítása
előtt beszerzi az Nkt. 83.§ (4)
bekezdésben
foglaltak
véleményét.”
Nkt. 83.§ (4) bekezdése:
A fenntartó 83. § (3)
bekezdésben foglalt döntése
előtt ki kell kérni:
a) az intézmény alkalmazotti
közössége,
b)
az
óvodaszék,
az
iskolaszék,
c) a szülői szervezet,
Nkt. 83.§ (5) bekezdése:
Az
Nkt.83.§(3)–(4)
bekezdésben meghatározott
vélemény
kialakításához
minden olyan információt
hozzáférhetővé kell tenni a
véleményezési
joggal

rendelkezők részére, amely a
fenntartói
döntés
meghozatalához
rendelkezésére
áll.
A
vélemény kialakításához – az
információk hozzáférhetővé
tételének napjától számítva –
legalább tizenöt napot kell
biztosítani az érdekeltek
részére.

Munkaügyi kérdések
megvitatása – FIÜK

2017.
február

FIÜK

Ferencvárosi Csudafa
Óvodában nevelési
értekezlet – a további
foglalkoztatás
lehetőségeiről
A telephelyen működő
óvoda eszközeinek
felmérése

2017.
március

Intézményvezetők
Intézményvezetők Szóban és írásban
értesíteni az
alkalmazottakat

Intézményvezető

2017.
április

3. Döntés az átszervezésről, megszüntetésről
Képviselő-testület
döntése az
átszervezésről,
telephely
megszüntetésről

2017.
április,
legkésőb
b május
utolsó
munkana
pja

HUSZI
(előterjesztés
készítése)

(Nkt. 84. § (7) bekezdés)

Az
intézményátszervezés
eljárásrendjét az Nkt. 8384.§-ai az alábbiak szerint
szabályozzák:
Nkt. 83.§ (2) a) pontja:
„A fenntartó e törvényben
foglalt keretek között – a
tankerületi központ, valamint
az
állami
felsőoktatási
intézmény által fenntartott
köznevelési
intézmény
kivételével
–
dönt
a
köznevelési
intézmény
létesítéséről,
nevének
megállapításáról,
gazdálkodási
jogköréről,
átszervezéséről,
megszüntetéséről,
alapfeladatának
módosításáról,
fenntartói
jogának átadásáról,”
Nkt. 84.§ (3)-(5) bekezdése:
„A fenntartó tanítási évben,
továbbá – a július-augusztus
hónapok
kivételével
–
nevelési évben
a) iskolát nem indíthat,
továbbá iskolát, kollégiumot,
óvodát nem szervezhet át,
nem
szüntethet
meg,
fenntartói jogát nem adhatja
át,
b) iskolai osztályt, kollégiumi
csoportot, óvodai csoportot

nem szerveztethet át, és nem
szüntettethet meg,
c) az iskola, kollégium, óvoda
feladatait nem változtathatja
meg.
Nkt. 84.§ (7) bekezdése:
„(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.

KÖLTÖZTETÉS

2017.
június
19-30.
között

Intézményvezető
FIÜK

4. költségvetési rendelet módosítása
A képviselőtestületnek módosítani
kell a költségvetési
rendeletét, mert a
döntés érinti az
intézmény
költségvetését,
létszámkeretét.

Egyeztet
ést
követően

Pénzügyi Iroda

5. Esetleges létszámcsökkentések lebonyolítása
Létszámcsökkentés
lebonyolítása

döntés
meghoza
talát
követően

Intézményvezető
FIÜK

6. Intézményi dokumentumok felülvizsgálata, módosítása
Képviselő -testületi
döntést követően
intézményi

Folyamat Intézményvezető
os –
határidő: HUSZI (alapító

dokumentumok,
alapító okirat,
szabályzatok
módosítása,
jóváhagyása
Nyilvántartások
átvezetése (pl. KIR)
Pedagógiai program
módosítása

2017.
május,
június,
július

okirat, SzMSz
módosítás
előterjesztése)

