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Tisztelt Közgyűlés!
I. Az alapító okirat módosítása
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 74/2016.
(III. 31.) határozatával döntött arról, hogy az Alsójózsai Kerekerdő Óvodában a 2016/2017. nevelési
évben indítható csoportok száma 5-ről 6-ra emelkedik. Az indítható csoportok számának
emelkedése az alapító okiratban meghatározott „maximálisan felvehető gyermeklétszám”
emelkedését is maga után vonja.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja
szerint „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 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, 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.”
Fentiek alapján az intézmény maximálisan felvehető gyermeklétszámának emelkedése az alapító
okirat módosításával jár, mely intézményátszervezésnek minősül.
Az Nkt. 84. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fenntartó július-augusztus hónapok kivételével
nevelési évben óvodát nem szervezhet át, ezért az alapító okirat-módosítás hatályba lépésének
legkorábbi ideje 2016. július 1. napja lehet.
A módosítás az intézmény hatályos alapító okiratának 6.3. pontját érinti, mely alapján a felvehető
maximális gyermeklétszám 135 főről 150 főre emelkedik.
A fentieken túl az alapító okiratban technikai jellegű módosítások átvezetése is szükséges.
Az Nkt. 83. § (3) bekezdésének b) pontja, valamint (4) bekezdése szerint a fenntartó a köznevelési
intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az
intézmény alkalmazotti közössége és a szülői szervezet véleményét. Az Nkt. 83. § (5)

bekezdésének értelmében „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 tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.”
Az Nkt. 84. § (7) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett
végrehajtásának éve május utolsó munkanapjáig hozhat döntést a köznevelési intézmény
átszervezésével kapcsolatban.
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Osztálya az
átszervezéssel érintett intézményben véleményezési joggal rendelkező testületek véleményét
megkérte, melyek megtekinthetők az Intézményfelügyeleti Osztályon (4026 Debrecen, Kálvin tér
11., 110. iroda).
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda a TOP-6.2.1-15
kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című
pályázati felhívás kapcsán a Közgyűlés 62/2016. (III. 31.) határozata alapján felújítással érintett
intézmény. A pályázati dokumentáció részeként be kell csatolni az intézmény alapító okiratát is.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, valamint 9. § a) pontja
szerint az alapító okirat, továbbá annak módosítása kiadására az alapító szerv jogosult a Magyar
Államkincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §
(1) és (2) bekezdése szabályozza a költségvetési szervek alapító okiratának kötelező tartalmi
elemeit.
Fenti jogszabályi követelményeknek megfelelően készült el az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda alapító
okiratát módosító okirat, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat.
II. A törvényes működéshez szükséges létszám meghatározása
Az intézmény 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportjainak számához az
engedélyezett álláshelyek számát is hozzá kell igazítani. Az ágazati jogszabályok az új csoport
indításához szükséges minimális létszámot az alábbiak szerint határozzák meg:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. §-a, valamint az Nkt. 62. § (5) és (8) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével csoportonként 2 fő óvodapedagógust szükséges biztosítani,
melynek megfelelően az intézmény pedagógus-munkakörben foglalkoztatott létszámát 2016.
szeptember 1. napjától összesen 2 fő-vel szükséges megemelni.
Az Nkt. 2. melléklete szerint csoportonként 1 fő dajka alkalmazása kötelező, melynek megfelelően
az intézmény nevelő munkát segítő alkalmazottainak létszámát 2016. szeptember 1. napjától
összesen 1 fő dajkával kell megemelni.
Az Nkt. 2. melléklete szerint 3 óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztenst finanszíroz a
központi költségvetés. Az érintett intézményben 2016. szeptember 1. napjától összesen 2 fővel
javasoljuk megemelni a pedagógiai asszisztensek létszámát, tekintettel arra, hogy az intézmény a
jelenleg működő 5 csoportjához sem foglalkoztat pedagógiai asszisztens munkakörű alkalmazottat.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2016. februárjában az intézményben az alkalmazási
feltételek szabályosságára vonatkozó hatósági ellenőrzést folytatott, mely alapján jogsértést nem
állapított meg. Ugyanakkor a hatósági ellenőrzés megszüntetéséről szóló végzésében felhívta a

figyelmet arra, hogy a pedagógiai asszisztens munkakörű alkalmazottak központi költségvetés
terhére történő finanszírozott létszáma 5 csoport esetében 1 fő.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. mellékletének „II. A települési
önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” címének „Óvodapedagógusok és az
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása” alcímet viselő 1. pontja
lehetővé teszi az óvodapedagógusok, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítők
bértámogatásának igénybe vételét.
Fentiek alapján az új csoport indításával biztosítani szükséges munkakörök összesen tehát 5 fő új
álláshely létrehozását jelentik az intézményben, ezáltal az óvoda engedélyezett álláshelyeinek
száma a jelenlegi 20 főről 25 főre emelkedik.
A Közgyűlés a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 17/2016. (II. 25.) határozatának 7./
pontjának „Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelye”
címet viselő 15. mellékletében megállapította az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervek engedélyezett álláshelyeit. A fentiekben bemutatott álláshely növekedés miatt ezen
határozat módosítását is el kell végezni a jövőben.
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 6/C. § (1) és (3) bekezdése, 8/A. § (2) bekezdése, 9. § a)
pontja és 23. § (2) bekezdés b) pontja, a 2011. évi CXC. törvény 4. § 11. pontja, 21. § (3)
bekezdése, 83. § (2) bekezdés a) pontja, 84. § (3) bekezdés a) pontja és 84. § (7) bekezdés d) pontja,
valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a 17/2016. (II. 25.)
határozat 7./ pontjában, valamint a 74/2016. (III. 31.) határozatban foglaltakra
1./ az Alsójózsai Kerekerdő Óvodába (4225 Debrecen, Alsójózsai utca 13.) felvehető maximális
gyermeklétszámát 2016. július 1. napjával 150 főben határozza meg.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel elfogadja az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 100/2015.
(V. 28.) határozattal elfogadott OKT-80421-4/2015. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát
módosító okiratot az 1. melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet
szerint.
3./ 2016. szeptember 1. napjával az intézményi csoportszám növekedés miatt az Alsójózsai
Kerekerdő Óvoda közalkalmazotti létszámát
a) 2 fő pedagógus (óvodapedagógus) munkakörű és
b) 3 fő nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörű (1 fő dajka és 2 fő pedagógiai
asszisztens)
közalkalmazottal bővíti, így az intézmény létszámkeretét (engedélyezett álláshelyek száma) 5 fővel,
20 főről 25 főre növeli.

4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ pontban foglalt döntésnek megfelelően az
Alsójózsai Kerekerdő Óvoda alapító okiratának módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg és felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratot módosító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet, valamint
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet
végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 17/2016. (II. 25.) határozat 7./ pontjának
„Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelye” címet
viselő 15. melléklete módosítását a 3./ pontban foglaltak szerint készítse elő.
Határidő: a 2016. augusztus 31.
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
6./ Felkéri az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda magasabb vezetőjét, hogy az intézmény működésére
vonatkozó szakmai dokumentumok módosítását készítse el.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda magasabb vezetője
7./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésekről az
érintett költségvetési szerv vezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. április 14.

Dr. Papp László
polgármester

