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Tisztelt Közgyűlés!
I. Előzmények, jogszabályi háttér
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) 27/2015. (II.
26.) határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy az Ifjúság Utcai Óvoda gazdasági
szervezetének fennmaradása érdekében a 2014/2015. nevelési év végét követően az Ifjúság
Utcai Óvodát (4027 Debrecen, Ifjúság u. 4.), a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvodát (4025
Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 64.) és a Hétszínvirág Óvodát (4031 Debrecen, Angyalföld tér
4.) átalakítja.
A szándéknyilatkozat megtételét az a körülmény alapozta meg, hogy az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. január 1-jén hatályba lépett 10. § (4a)
bekezdése szerint a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a 100 főt nem éri el
– az irányító szerv,
– az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy
– - az irányító szerv döntése alapján - az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési
szerv láthatja el.
Tekintettel arra, hogy az Ifjúság Utcai Óvoda, mint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
(továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő 35 óvoda pénzügyi-gazdálkodási feladatait
ellátó intézmény létszáma ennek a feltételnek nem felel meg, a gazdasági szervezet fennmaradása
érdekében olyan intézkedés megtétele indokolt, amelynek eredményeként az éves átlagos
statisztikai létszámra vonatkozó feltétel teljesül.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja szerint
„intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat (…) 21. § (3)
bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a
jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a
feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges”.
Az Nkt. 21. § (3) bekezdése szerint a köznevelési intézmény alapító okirata 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.

Az Nkt 84. § (3) és (7) bekezdései rendelkeznek arról, hogy a fenntartó - a július-augusztus
hónapok kivételével - nevelési évben óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, valamint,
hogy az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a
nevelési-oktatási intézmény átalakításával kapcsolatban.
Az átszervezés során az Nkt.-ben foglalt követelményeken túl figyelembe kell venni az Áht.-ban és
annak végrehajtási rendeletében foglaltakat is.
Az Áht. 11. § (1)-(3) bekezdései szerint:
„(1) Az alapító szerv a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül megszüntetheti.
(...)
(2) A költségvetési szerv általános jogutódlással történő megszüntetése átalakítással
történhet. Átalakítás az egyesítés, a szétválás, vagy ha az alapító szerv a költségvetési szervet
megszünteti, és az átalakítás során a megszüntetett költségvetési szerv jogutódjaként új
költségvetési szervet alapít.
(3) A költségvetési szerv más költségvetési szervvel összeolvadás vagy beolvadás útján
egyesíthető. Összeolvadásnál az összeolvadó költségvetési szervek megszűnnek, jogutódjuk az
átalakítással létrejövő új költségvetési szerv. Beolvadásnál a beolvadó költségvetési szerv
megszűnik, jogutódja az egyesítésben részt vevő másik költségvetési szerv.”
Az Áht. 11. § (7) bekezdése alapján a költségvetési szerv megszüntetéséről nem jogszabállyal
alapított költségvetési szerv esetén megszüntető okiratban kell rendelkezni. A megszüntető okirat
kiadására az alapító szerv jogosult.
A fenntartó felelőssége, hogy az általa fenntartott intézményhálózat a jogszabályoknak megfelelő
módon, hatékonyan és optimálisan működjön. Az önkormányzati fenntartású 35 óvoda gazdasági
egységének fennmaradása érdekében az Áht. szerint elvárt létszám biztosítása
intézményátszervezéssel oldható meg.
Fenti jogszabályok, valamint a Közgyűlés hivatkozott határozata értelmében az Ifjúság Utcai
Óvoda átszervezése a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda, valamint a Hétszínvirág Óvoda
beolvadásával valósulna meg, melynek eredményeként a két érintett intézmény megszűnik és
jogutódjuk 2015. augusztus 1. napjával az Ifjúság Utcai Óvoda lesz.
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda és a
Hétszínvirág Óvoda átalakítása az Ifjúság Utcai Óvodába – az egyes intézmények sajátosságára
tekintettel - tagintézményként történő beolvadással valósuljon meg.
Az Nkt. 4. § 28. pontja szerint a tagintézmény az az intézményegység, ahol a székhelytől való
távolság vagy a feladatok jellege miatt az irányítási, képviseleti feladatok a székhelyről nem, vagy
csak részben láthatók el. Ugyanezen § 34. pontja szerint a telephely a székhelyen kívül működő
feladatellátási hely.
Tekintettel arra, hogy a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda, valamint a Hétszínvirág Óvoda
évtizedek óta saját önálló arculattal, szakmai profillal és pedagógiai programmal rendelkező
köznevelési intézmények, indokolt az Ifjúság Utcai Óvodába történő beolvadást követően a
szakmai önállóságuk meghagyásával tagintézményként működtetni tovább őket azzal, hogy a
Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda, mint eddigi összevont intézmény óvodái a későbbiekben
külön-külön tagintézményei lesznek az Ifjúság Utcai Óvodának.
Az Nkt. 83. § (3) bekezdésének b) pontja, valamint (4) bekezdése szerint a fenntartó a köznevelési
intézmény átszervezésével összefüggő döntése, vagy véleményének kialakítása előtt kikéri az
intézmény alkalmazotti közössége és a szülői szervezet véleményét. Az Nkt. 83. § (5) bekezdése
alapján a 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 15 napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Osztálya (továbbiakban:
Intézményfelügyeleti Osztály) az átszervezéssel érintett intézményekben véleményezési joggal
rendelkező testületek véleményét megkérte.
Az érintett óvodák alkalmazotti közösségei és szülői szervezetei megértéssel fogadták az
átszervezés tényének tervezetét és remélik, hogy az átszervezés nem okoz fennakadást az
intézmények életében, legyen az akár szakmai, akár finanszírozási kérdés, vagy a mindennapi
feladatok elvégzése. A Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda alkalmazotti közössége támogatja,
hogy az átszervezés megvalósítása az eddig összevont köznevelési intézményként működő óvoda
külön-külön tagintézményként történő beolvadásával valósul meg. A Hétszínvirág Óvoda
alkalmazotti közössége a pedagógiai profiljukat is tükröző egyedi elnevezés megmaradását
szorgalmazza. Az egyes óvodák szülői szervezetei hangsúlyozták, hogy azt szeretnék, ha az
átszervezés kapcsán az óvodák szakmai önállósága, a saját pedagógiai programjuk szerinti nevelés,
a kialakult egyedi profil (pl. gyógytestnevelés, környezeti nevelés) megmaradjon. Az Ifjúság Utcai
Óvoda alkalmazotti közössége és szülői szervezete ellenvetést nem fogalmazott meg.
A vélemények megtekinthetőek az Intézményfelügyeleti Osztályon (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.,
110. iroda).
Az Áht. 8. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 9. § a) pontja szerint az alapító szerv, helyi
önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat jogosult az alapító okirat kiadására,
továbbá a 11. § (1) és (7) bekezdései esetén a jogutóddal történő megszüntetés esetén a megszüntető
okirat kiadására.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) 5. § (1) és (2) bekezdése szabályozza a költségvetési szervek alapító
okiratának kötelező tartalmi elemeit, a megszüntető okiratról pedig a 14. § (2)-(3) bekezdései
rendelkeznek.
Fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készült el a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti
Óvoda és a Hétszínvirág Óvoda megszüntető okirata, továbbá az Ifjúság Utcai Óvoda alapító
okiratát módosító okirat és egységes szerkezetű alapító okirat.
II. Az átalakításban érintett intézmények bemutatása
1. A Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda a 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 64. sz.
alatti székhelyintézményből és a 4031 Debrecen, Szoboszlói út 49. sz. alatti telephelyintézményből
álló intézmény, melyek könnyen megközelíthetőek. Közel 70 éves épületei műemlékjellegűek, a
Klebelsberg Kuno - féle oktatási reform nyomán épültek, családias hangulatúak. Az intézmény
belvárosi és kertvárosi jellegének különbözősége ötvöződik a pedagógiai programban, melyben
hangsúlyos szerepet kap az egészséges életmód és életvitel, a természeti környezet tevékeny
megismerése és védelme, az anyanyelvi nevelés, az óvodai beszoktatás elősegítése.
Az intézmény székhelyén 3 vegyes csoport, míg a telephelyén 4 azonos életkorú gyermekekből álló,
összesen 7 óvodai csoport működik, ahol a 2015. áprilisi adatok alapján összesen 145 gyermek
neveléséről gondoskodnak. Az óvodai nevelési feladatot 15 fő óvodapedagógus (jelenleg 1 fő
óvodavezető felmentési idejét tölti), 8 fő nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatott dolgozó, továbbá 5,25 álláshelyen 7 fő egyéb alkalmazott, összesen 28,25
álláshelyen 30 fő látja el.
2. A Hétszínvirág Óvoda (4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.) a Tócóskerti lakótelep legnagyobb
óvodája, mely 1986-ban nyitotta meg kapuit. Épülete és hatalmas udvara barátságos, jól felszerelt.
Az intézmény jól megközelíthető a lakótelepről járó gyerekek számára, de egyre többen
jelentkeznek a kertvárosi társasházakból, a Fészek lakóparkból, Ondódról, sőt a város távolabbi
pontjairól is.

A 2015. áprilisi adatok szerint az óvoda 8 csoportjában (vegyes életkorú és homogén csoportok
egyaránt működnek) összesen 198 kisgyermek óvodai nevelése folyik. 17 fő óvodapedagógus
(jelenleg 1 fő óvodavezető felmentési idejét tölti) és 1 fő óvodapedagógus-gyógytestnevelő
szakember, valamint 10 fő nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazott látja el a szakmai
feladatokat, munkájukat 4 fő egyéb munkakörben alkalmazott dolgozó segíti (összesen 32 fő).
Az óvoda sajátos arculatát a gyógytestnevelés jelenti, mely 2003 óta segíti elő a lakótelepi,
mozgásszegény környezetben élő, illetve mozgásában valamilyen okból gátolt, vagy akadályozott
gyermekek számára az egészséges életmód, a testmozgás örömét megtapasztalni. Az intézménybe
járó gyermekek számára lehetőség nyílik a gerinc- és lúdtalpproblémák fejlesztésére, ezen kívül pl.
szemüveges-, duci- és asztmás gyerekek tornáját is tartanak. A gyermekek 2/3-a érintett valamelyik
problémával, de a korrekciós foglalkozásokra kidolgozott, egyben preventív jellegű program szinte
valamennyi gyermekre kiterjeszthető.
3. Az Ifjúság Utcai Óvoda (4027 Debrecen, Ifjúság u. 4.) óvodai nevelési feladatát Debrecen
Libakerti városrészén szintén lakótelepi környezetben végzi, 1962 óta működik. Az önkormányzati
fenntartású 35 óvoda gazdasági feladatainak ellátása 2013. augusztus 2-ától a 4027 Debrecen,
Jerikó utca 17-21. sz. alatti telephelyintézményben folyik, korábban az intézmény székhelyén
történt.
Az óvodában jelenleg 7 csoportban (valamennyi csoport azonos életkorú gyermekekből áll) folyik
az óvodai nevelés, melyet 15 fő óvodapedagógus, 9 fő nevelő munkát közvetlenül segítő
alkalmazott és 4 fő egyéb alkalmazott, összesen 28 fő lát el. A 2015. áprilisi létszámadat szerint az
óvodában 164 ellátott gyermek volt. A gazdasági feladatokat további 31 alkalmazott segíti, így az
intézmény összes álláshelyének száma 59.
III. Az érintett intézmények foglalkoztatottjai, vagyona
A Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda jelenleg 28,25 álláshellyel, a Hétszínvirág Óvoda 32
álláshellyel, az Ifjúság Utcai Óvoda pedig 59 álláshellyel látja el az alapító okiratban meghatározott
feladatát. A tervezett intézkedést követően az Ifjúság Utcai Óvoda álláshelyeinek száma 119,25-re
emelkedik.
A Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda és a Hétszínvirág Óvoda közalkalmazottai
vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3)
bekezdése, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 36. §a szerint munkáltató személyében bekövetkező változás áll be, amely a közalkalmazotti
jogviszonyt önmagában nem érinti. Az átvétel időpontjában fennálló közalkalmazotti jogviszonyból
származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.
Az Mt. 37. §-a alapján az átadó munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az
átvevő munkáltatót az átszállással érintett közalkalmazotti jogviszonyokból és a tanulmányi
szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről.
Tekintettel arra, hogy a változással érintett 3 óvodában közalkalmazotti tanács is működik, az Mt.
265. §-a szerint legkésőbb az átszállást megelőző 15 nappal az átadó és átvevő munkáltatónak
tájékoztatnia kell a közalkalmazotti tanácsot a változás időpontjáról, okáról és a
közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről, valamint tárgyalást kell
kezdeményezniük a közalkalmazotti tanáccsal a munkavállalókat érintő tervezett intézkedésekről.
Az Mt. 38. § (1) bekezdése szerint az átvevő munkáltató az átszállást követő 15 napon belül
köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottakat a munkáltató személyében bekövetkezett
változásról, valamint a munkafeltételek változásáról.
Jelenleg a két beolvadó óvoda vezetője - nyugdíjazás miatt megszűnő közalkalmazotti
jogviszonyára tekintettel – felmentési idejét tölti. A Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvodában és
a Hétszínvirág Óvodában a vezetői feladatok ellátása a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 188. § (2)

bekezdése alapján, az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon
történik. Az intézményvezetői pályázatok kiírására a Közgyűlés 27/2015. (II.26.) határozatának 9./
pontjában megfogalmazott szándéknyilatkozatára tekintettel nem került sor.
Az intézkedés következtében az Ifjúság Utcai Óvoda feladatellátást szolgáló vagyona kibővül a
másik két intézmény feladatellátást szolgáló vagyonával.
A Közgyűlés 34/2015. (II. 26.) határozatával – határozatlan időtartamra, ingyenesen - a
költségvetési szervek, így az átalakítással érintett óvodák vagyonkezelésébe adta az önkormányzat
tulajdonát képező, a költségvetési szervek elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló
ingatlanokat, épületeket. A Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda és a Hétszínvirág Óvoda
megszűnését követően az ingatlanokat az Ifjúság Utcai Óvoda vagyonkezelésébe kell adni, így az
Önkormányzat és az Ifjúság Utcai Óvoda között kötendő vagyonkezelési szerződés tartalmát a jelen
közgyűlési előterjesztésnek megfelelően szükséges megállapítani.
IV. Egyéb intézkedések
a) A tervezett intézkedéssel egyidejűleg indokolt átvezetni az Ifjúság Utcai Óvoda alapító okiratán
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben 2015. január 1-jével bekövetkezett változásokat. A „096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” és a „096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési
intézményben” kormányzati funkció kódokat érintő változást a köznevelési intézmények
törzskönyvi nyilvántartását vezető Magyar Államkincstár hivatalból indított eljárás keretében
csoportos adatmódosítással átvezette, a fenntartónak pedig gondoskodnia kell arról, hogy a
köznevelési intézmény alapító okiratának soron következő módosítása alkalmával a változás
átvezetése megtörténjen.
b) A Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya által elvégzett
felülvizsgálat megállapította, hogy az Ifjúság Utcai Óvoda telephelyintézményének eddig használt
és a hatályos alapító okiratában feltüntetett, Debrecen, Jerikó u. 17-21. sz. alatti címe eltér az
ingatlan tulajdoni lapján szereplő címtől, amely Debrecen, Jerikó u. 17.
c) Az Ávr. 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alapító okiratnak a költségvetési szerv
jogelődjének a megnevezését és székhelyét is tartalmaznia kell. A törzskönyvi nyilvántartás szerint
az Ifjúság Utcai Óvodának 3 jogelődje volt, melyeket az alapító okiratban szükséges feltüntetni.
A Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda és a Hétszínvirág Óvoda tagintézményként történő
beolvadását szintén rögzíteni kell az Ifjúság Utcai Óvoda alapító okiratában. A Bajcsy-ZsilinszkySzoboszlói Úti Óvoda feladatellátási helyei a beolvadást követően külön-külön tagintézményei
lesznek az Ifjúság Utcai Óvodának.
d) Az alapító okirat módosításával egyidejűleg a hatékonyabb pedagógiai munka elősegítése,
valamint a feladatellátási helyekre jelentkező gyermekek számának alakulása miatt indokolt
csökkenteni
a
Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói
Úti
Óvoda
jelenlegi
székhelyés
telephelyintézményébe felvehető maximális gyermeklétszámot is, mely a hatályos alapító
okiratban meghatározott 81 és 100 fő helyett a leendő Bajcsy-Zsilinszky Utcai Tagintézményben 75
főre, míg a leendő Szoboszlói Úti Tagintézményben 85 főre módosul.
e) A tervezett intézkedéssel az Ifjúság Utcai Óvoda szervezeti struktúrája jelentősen megváltozik.
Az Nkt. 68. § (3) bekezdése szerint „Az önálló intézményként működő köznevelési intézmény élén a munkáltató döntésétől függően - igazgató vagy főigazgató áll. Az önálló intézmény
tagintézményeként vagy intézményegységeként működő kollégium élén kollégiumvezető, más
köznevelési intézményegység élén tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető áll.”

Az tagintézmény vezetői megbízás adása az Nkt. 69. § (1) bekezdés b) pontja alapján a munkáltatói
jogokat gyakorló Ifjúság Utcai Óvoda vezetőjének hatáskörébe tartozik.
Az Nkt. 1. melléklete alapján az óvodában alkalmazott vezetők kötelező létszáma:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
Magasabb vezetői, vezetői megbízás
intézményvezető
tagintézmény-vezető
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
intézményvezető-helyettes
tagintézményvezető-helyettes
tagintézményvezető-helyettes
tagintézményvezető-helyettes

B
Feltétel
intézményenként
tagintézményenként
51 gyermek létszám alatt
51 - 200 gyermek esetén
201 - 500 gyermek esetén
500-nál több gyermek esetén
tagintézményenként 200 gyermeklétszám alatt
tagintézményenként 201-500 gyermek esetén
tagintézményenként 500-nál több gyermek esetén

C
Létszám
1
1
1
2
3
1
2

Az intézményvezetők tájékoztatása szerint a 2015/2016. nevelési évre várható intézményre és
tagintézményre bontott gyermeklétszámok alapján az Ifjúság Utcai Óvoda várható
gyermeklétszáma 530 fő lesz (Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda székhelyintézmény 65 fő,
telephelyintézmény 85 fő, Hétszínvirág Óvoda 222 fő, Ifjúság Utcai Óvoda 158 fő).
Fenti jogszabályhelyek és a várható gyermeklétszámok alapján tagintézményvezető-helyettes
megbízására a leendő Bajcsy-Zsilinszky Utcai Tagintézmény és a Szoboszlói Úti Tagintézmény
esetén nincs jogszabályi kötelezettség, ugyanakkor az Ifjúság Utcai Óvoda intézményvezetőhelyetteseinek számát a jelenlegi 1 főről 3 főre szükséges módosítani.
Az Nkt. 5. melléklete alapján az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető,
intézményegység-vezető, tagintézményvezető-helyettes, intézményegységvezető-helyettes heti
óvodai foglalkozásainak száma:

1

2

A
B
Intézménytípus legalább 450 fő
gyermek-,
tanulólétszám
Óvoda

20

C
200-449 fő
közötti
gyermek-,
tanulólétszám
22

D
50-199 fő
közötti
gyermek-,
tanulólétszám
24

E
50 fő alatti
gyermek-,
tanulólétszám
26

A táblázatból kiderül, hogy az intézményvezető-helyettesnek, tagintézmény-vezetőnek és
tagintézményvezető-helyettesnek jóval magasabb a kötelező óvodai foglalkozásainak a száma, mint
az óvodavezetőé, mely ugyanilyen gyermeklétszámok mellett heti 6, 8, 10 és 12 foglalkozás.
Az Nkt. 8. melléklete alapján az egyes vezetőket vezetői pótlék illeti meg, melynek konkrét
mértékét a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg.
A köznevelési intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az
illetményalap százalékában:
1
2
5

A
Pótlék megnevezése
intézményvezetői
intézményvezető-helyettesi

B
Pótlék alsó határa
40
20

C
Pótlék felső határa
80
40

A Korm. rendelet 21. § a) és b) pontjában foglaltak alapján a tagintézmény-vezetői megbízás
magasabb vezetői megbízásnak, a tagintézményvezető-helyettesi megbízás vezetői megbízásnak
minősül.
A Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése szerint a tagintézmény-vezető vezetői pótlékának mértékét
a tagintézmény október 1-jei statisztikai létszáma figyelembe vételével kell megállapítani, az Nkt.ban meghatározott alsó-felső %-ok tükrében 250 fő alatt, 250-750 fő között és 750 fő felett.
Ugyanezen § (5) bekezdése szerint a tagintézményvezető-helyettes az intézményvezető-helyettesi
pótlék alsó határa alapján megállapított pótlékra jogosult.
f) Az Nkt. 2. melléklete alapján a pedagógiai asszisztens, mint a nevelőmunkát segítő alkalmazott
finanszírozott létszáma az óvodában 3 óvodai csoportonként 1 fő. A tervezett intézkedést követően
az Ifjúság Utcai Óvoda összes csoportjainak száma 22 lesz, az alkalmazott pedagógiai asszisztensek
száma az átszervezéssel érintett intézményekben foglalkoztatottakat is figyelembe véve
mindösszesen 2 fő. A pedagógiai-szakmai feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a pedagógiai
asszisztensi létszám emelése célszerű 2 fővel.
Az óvodatitkári létszám biztosított.
Összességében tehát az intézményátszervezéssel az Ifjúság Utcai Óvoda egy óvodai nevelési
feladatot ellátó székhelyintézménnyel, egy gazdasági feladatokat ellátó telephellyel, három új
tagintézménnyel, 22 csoporttal működő, várhatóan 530 gyermek óvodai nevelését ellátó köznevelési
intézmény lesz, melynek közalkalmazotti létszáma 121,25 fő, ezáltal megfelel az Áht. 10. § (4a)
bekezdésében foglalt követelménynek.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja és 42. §
7. pontja, a 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja, 8/A. § (2) bekezdése, 9. § a) és b)
pontja, 10. § (4a) bekezdése, 11. § (2), (3) és (7) bekezdései és 111. § (26) bekezdése, a 2011. évi
CXC. törvény 2. § (4) bekezdése, 4. § 11. pontja, 21. § (3) bekezdése, 83. § (2) bekezdés a) pontja,
(3)-(5) bekezdései és 84. § (3) és (7) bekezdése, az 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése,
a 2012. évi I. törvény 36-38. §-ai és 265. §-a, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, 14. § (1)
bekezdés a), b) és e) pontjai, (2) és (3) bekezdései és a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7.
§-a alapján, figyelemmel a 27/2015. (II. 26.) határozat 6./ és 9./ pontjában, a 34/2015. (II. 26.)
határozatban, valamint a 62/2015. (IV. 30.) határozat 9./ pontjában foglaltakra
1./ átalakítja beolvadással a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvodát (4025 Debrecen, BajcsyZsilinszky Endre utca 64.), valamint a Hétszínvirág Óvodát (4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.)
2015. augusztus 1. napjával oly módon, hogy az óvodai nevelési feladatokat átadja az Ifjúság Utcai
Óvodának (4027 Debrecen, Ifjúság u. 4.). A beolvadásra tekintettel a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói
Úti Óvoda és a Hétszínvirág Óvoda 2015. július 31. napjával megszűnik, jogutódjuk 2015.
augusztus 1. napjával az Ifjúság Utcai Óvoda lesz.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel elrendeli 2015. augusztus 1. napjával
a) a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda létszámkeretéből 15 fő óvodapedagógus munkakörű,
8 fő nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörű és 5,25 fő egyéb munkakörű közalkalmazott,
b) a Hétszínvirág Óvoda létszámkeretéből 18 fő óvodapedagógus munkakörű, 10 fő nevelő munkát
közvetlenül segítő munkakörű és 4 fő egyéb munkakörű közalkalmazott

átadását az Ifjúság Utcai Óvoda részére, ezzel egyidejűleg az Ifjúság Utcai Óvoda létszámkeretét
60,25 fővel 59 főről 119,25 főre növeli és a 27/2015. (II. 26.) határozat 15. mellékletével
meghatározott, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett
álláshelyeit – 2015. augusztus 1. napjával - az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
3./ Megállapítja, hogy 2015. augusztus 1. napján a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvodával és a
Hétszínvirág Óvodával közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak jogviszonyából eredő
valamennyi jog és kötelezettség az Ifjúság Utcai Óvodára száll át.
4./ 2015. szeptember 1. napjával - az intézményi csoportszám növekedés miatt - az Ifjúság Utcai
Óvoda közalkalmazotti létszámát 2 fő pedagógiai asszisztens munkakörű közalkalmazottal növeli,
így az intézmény létszámkerete 119,25 főről 121,25 főre változik és a 27/2015. (II. 26.) határozat
15. mellékletével meghatározott, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
engedélyezett álláshelyeit – 2015. szeptember 1. napjával - a 2. számú melléklet szerint állapítja
meg.
5./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2015. augusztus 1. napjával határozatlan időtartamra
az Ifjúság Utcai Óvoda ingyenes vagyonkezelésébe adja a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező
a) 15627 hrsz.-ú Debrecen, Szoboszlói út 49. szám alatti 2025 m2 területű ingatlant, kivéve a
felülépítmény közétkeztetési feladat ellátását szolgáló 14,70 m2 nagyságú ingatlanrészt,
b) 8674 hrsz.-ú Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 64. szám alatti 958 m2 területű ingatlant,
kivéve a felülépítmény közétkeztetési feladat ellátását szolgáló 17,19 m2 nagyságú ingatlanrészt,
c) 15855/93 hrsz.-ú Debrecen, Angyalföld tér 4. szám alatti 5200 m2 területű ingatlant, kivéve a
felülépítmény közétkeztetési feladat ellátását szolgáló 68,31 m2 nagyságú ingatlanrészt.
6./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2015. július 31. napjával hatályon kívül helyezi
a) a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda 115/2014. (V. 29.) határozattal B/3. sorszám alatt
elfogadott alapító okiratát, egyidejűleg elfogadja a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda
megszüntető okiratát az 3. számú melléklet szerint,
b) a Hétszínvirág Óvoda 115/2014. (V. 29.) határozattal B/10. sorszám alatt elfogadott alapító
okiratát, egyidejűleg elfogadja a Hétszínvirág Óvoda megszüntető okiratát a 4. számú melléklet
szerint.
7./ A Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda, valamint a Hétszínvirág Óvoda beolvadására
tekintettel 2015. augusztus 1. napjával elfogadja az Ifjúság Utcai Óvoda 115/2014. (V. 29.)
határozattal B/12. sorszám alatt elfogadott alapító okiratát módosító okiratot az 5. számú melléklet,
valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 6. számú melléklet szerint.
8./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét az 6./ és 7./ pontban foglalt döntéssel kapcsolatos
intézkedések előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okiratok, valamint az
alapító okiratot módosító okirat, továbbá az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
9./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 5./ pontban foglalt döntésre tekintettel az
érintett ingatlanok vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. augusztus 1.
Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője

10./ Felkéri a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda, valamint a Hétszínvirág Óvoda Szervezeti
és Működési Szabályzat alapján a vezetési feladatokat ellátó személyt, hogy
a) az intézmény átalakításával kapcsolatos intézkedéseket a közgyűlési döntésnek megfelelően
tegye meg,
b) az intézmény feladatellátását szolgáló épületek és tartozékaik, berendezési és felszerelési
tárgyaik leltározását, a szükséges selejtezést végezze el és a feladatellátáshoz tartozó ingatlant és
ingóságokat a jogutód intézménynek adja át,
c) az intézmény tartozásait a beolvadás időpontjáig egyenlítse ki,
d) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 37. §-ában foglalt
intézkedést az Ifjúság Utcai Óvoda irányába tegye meg,
e) az Mt. 265. §-ban foglalt – a közalkalmazotti tanács irányában fennálló - tájékoztatási
kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő: az a), b) és c) pont vonatkozásában 2015. július 31.
a d) pont vonatkozásában 2015. július 1.
az e) pont vonatkozásában 2015. július 15.
Felelős: a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda és a Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzat alapján a vezetési feladatokat ellátó személy
11./ Felkéri az Ifjúság Utcai Óvoda vezetőjét, hogy
a) az 1./ pontban foglalt döntésre figyelemmel gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó
dokumentumok – különösen az intézmény szervezeti és működési szabályzatának – módosításáról,
b) az Mt. 265. §-ban foglalt – a közalkalmazotti tanács irányában fennálló - tájékoztatási
kötelezettségének tegyen eleget.
c) az Mt. 38. § (1) bekezdésében foglalt intézkedést tegye meg,
d) a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda, valamint a Hétszínvirág Óvoda beolvadásának
időpontjára vonatkozó, az éves költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolót készíttesse
el, melyet teljes körű leltárral és záró főkönyvi kivonattal támasszon alá, valamint a feladat
ellátásához szükséges előirányzatok elvonására vonatkozó egyeztetéseket végeztesse el,
e) a 4./ pontban foglalt döntésnek megfelelő munkáltatói intézkedést tegye meg.
Határidő: az a) pont vonatkozásában 2015. december 31.
a b) pont vonatkozásában 2015. július 15.
a c) pont vonatkozásában 2015. augusztus 15.
a d) és e) pont vonatkozásában 2015. augusztus 31.
Felelős: az Ifjúság Utcai Óvoda vezetője
12./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda, valamint
a Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat alapján vezetési feladatokat ellátó
személyei 2015. július 15. napjáig vállalhat kötelezettséget úgy, hogy a beolvadás időpontjáig a
pénzügyi teljesítés is megtörténjen. A költségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása
semmis.
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. május 13.
Dr. Papp László
polgármester

