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Ügyiratszám: Kp/3022-4/2015/IV 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 10. pontja szerint az óvodai ellátás a kerületi önkormányzatok kötelező feladata, így 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) időben fel kell készülnie az esetleges óvodai férőhelyhiány megoldására, az 

óvodai neveléssel összefüggő kötelező feladatok ellátására. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2015. 

szeptember 01. napjától hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, 

amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 

legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie [Nkt.8. § (2) bekezdése]. 

 

A fenti törvényi előírásokból adódó - várhatóan növekvő – gyermeklétszám, valamint a 

kisgyermekes családok igényeinek kielégítése sürgetővé teszik kerületünkben az újabb óvodai 

férőhelyek kialakítását, biztosítását. 

 

Az elmúlt hónapokban több alternatíva is felmerült az óvodai férőhelyszám bővítés 

lehetőségeire és módjára vonatkozólag, melyekből a Kerekerdő Óvoda plusz két óvodai 

csoporttal, azaz +38 fővel történő férőhelyszám emelését tartjuk a legkivitelezhetőbb, 

legkisebb ráfordítási költséggel megvalósíthatónak. 

 

A kilenc kerületi fenntartású köznevelési intézmény közül a Kerekerdő Óvodában (Budapest, 

1097. Vágóhíd u. 35-37.) áll rendelkezésre jelenleg szabad férőhely-kapacitás. A jelenleg 16 

csoporttal működő intézmény hátulsó „B” épületében lévő, korábban a Nevelési 

Tanácsadóhoz tartozó, jelenleg használaton kívüli helyiségcsoportban 1 db 39,00 m
2 

-es és 1 

db 38,5 m
2
-es (maximum 2 x 19 főt befogadó) óvodai csoportszoba kialakítását tervezzük. A 

csoportszobákhoz tartozó mosdó-, öltöző helyiségek nem adottak, így az átalakításhoz 

tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzése szükséges.  

Az átalakítási munkálatok befejezését legkésőbb 2015. augusztus hónapjára tervezzük, 

tekintettel arra, hogy a 2015. év áprilisi beiratkozási adatok mutatószámai alapján szükség 

szerint megnyithatóvá váljon egy vagy akár mind a két új óvodai csoportszoba.  

 

Amennyiben az áprilisi beiratkozás után elegendő lesz a kerületi óvodai férőhely a beiratkozó 

gyermekek számára, abban az esetben az új csoportszoba/szobák szüneteltetett csoportként 

kerül/nek kialakításra a Kerekerdő Óvodában. A jelenleg rendelkezésre álló kerületi 

férőhelyek racionális betöltését követően nyílik majd lehetőség a szüneteltetett csoport 

megnyitására.  A személyi és dologi költségek megállapítása a szüneteltetett csoport/ 

csoportok tényleges megnyitását megelőzően szükséges. 

 

Az Nkt. 4. § (értelmező rendelkezés) 11. pontja alapján intézményátszervezés minden olyan 

fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) 

pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő 
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módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a 

továbbiakban nem szükséges. 

 

Az Nkt. 21.§ (3) bekezdése alapján a köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai 

alapdokumentuma tartalmazza 

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) tagintézményét, 

dc) telephelyét, 

e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 

f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszámot, 

g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, 

h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, 

i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben 

meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola 

esetén az ágazatokat, 

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 fentiek alapján a Kerekerdő Óvoda +38 fővel történő férőhelybővítése egyben a 

feladatellátási helyen felvehető maximális gyermek létszám emelkedését is jelenti, így 

intézmény átszervezésnek minősül.  

 

Az Nkt. 83.§ (3) bekezdése alapján 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 a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.  

 
 A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni: 

a) az intézmény alkalmazotti közössége, 

b) az óvodaszék, az iskolaszék, 

c) a szülői szervezet, 

d) az iskolai diákönkormányzat, 

e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik 

egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett 

országos nemzetiségi önkormányzat, 

f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara, 

g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 

miniszter, 

h) a működtető önkormányzat véleményét. 

 

Az Nkt. 84.§ (3) bekezdés alapján 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 szervezhet át, és nem 

szüntethet meg,  



 4 

 

c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.  

 

Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó, az állami intézményfenntartó 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. 

 

A fentiek alapján az intézményátszervezés lépései: 

 

1. szándéknyilatkozat - elvi döntés  

2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása  

3. döntés  

4. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása  

5. nyilvántartások átvezetése 
 

1. Szándéknyilatkozat  

Az Nkt. rendelkezéseiből következően a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, azaz 

elvi döntést a tervezett szándékáról. A szándéknyilatkozat képezi a véleményeztetési eljárás 

alapját. 
 

2. Véleményeztetési eljárás: A vélemények 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.  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés alapján a 

képviselő-testület a döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel 

véleményezteti a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját 

érintő intézkedés tervezetét. A tervezetet a döntés előtt legalább tizenöt nappal meg kell 

küldeni a véleményezésre jogosult szakszervezeteknek.  
 

3.  Döntés az átszervezésről:  

A véleményezési eljárást követően dönthet az intézkedés tervezett végrehajtása éve 

májusának utolsó munkanapjáig a Képviselő-testület az intézmény átszervezéséről. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

Budapest, 2015. április 13. 

 

 

 

Zombory Miklós s.k. 

alpolgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

 

1) Jóváhagyja a Kerekerdő Óvoda (Budapest,1097 Vágóhíd u. 35-37.) + 38 fővel történő 

férőhely bővítését. 

 

Határidő: 2015. április 23. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

2) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy  

a) a képviselő-testületi döntés meghozatalához szükséges véleményeztetési eljárás 

lefolytatásáról gondoskodjon, 

b) az intézményátszervezéssel összefüggő változásokra tekintettel a Kerekerdő Óvoda  

alapító okiratának módosítását készítse elő, 

c) a Kerekerdő Óvoda alkalmazotti létszámkeretének megállapítására vonatkozó 

javaslat kidolgozásáról gondoskodjon, és szükség esetén azt terjessze jóváhagyásra 

a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: Képviselő-testület 2015. májusi ülése 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

 

 


