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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
gazdálkodási feladatok átszervezéséről a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében, valamint az óvodák alapító okiratának
módosításáról szóló 85/2017. (V. 25.) határozatának V./ pont 8./ alpontjában döntött arról, hogy

2017. augusztus 31. napjával módosítja a Hajó Utcai Óvoda (4026 Debrecen, Görbe utca 5., a
továbbiakban: Óvoda) alapító okiratát.
Az Óvoda alapító okiratában többek között módosításra került az Óvoda megnevezése, amelyet
a Közgyűlés – az Óvoda vezetőjének kezdeményezésére - Arany János Óvoda néven fogadott
el.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 167/C. § (1) bekezdés d) pontjára figyelemmel Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályának (a továbbiakban: Humán Főosztály)
vezetője az Óvoda alapító okirata módosításának törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzéséhez szükséges dokumentumokat 2017. június 6. napján megküldte a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: MÁK) részére.
A MÁK a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban 2017. június 14. napján - 09-TNY2952-2/2017-674533 hivatkozási számon - végzést bocsátott ki, amelyben a kézhezvételtől
számított 20 napon belüli határidő kitűzésével hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot.
A hiánypótlási felhívást tartalmazó végzés 2017. június 14. napján átvételre került a Humán
Főosztály részéről.
A hiánypótlási felhívásban a MÁK az alábbi észrevételt tette:
Az Ávr. 167/A. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a
törzskönyvi jogi személy alaptevékenységét is kifejező, azonos vagy hasonló tevékenységet
ellátó másik törzskönyvi jogi személy nevétől különböző egyedi megnevezését.
A fentiek alapján az Arany János Óvoda megnevezést szükséges módosítani, mert a MÁK
által nyilvántartott törzskönyvi alanyok között ugyanezzel a megnevezéssel már szerepel egy
köznevelési intézmény.
A fentiekre tekintettel a jogszabályi követelménynek, valamint a MÁK hiánypótlási
felhívásának megfelelően szükséges a 85/2017. (V. 25.) határozat V./ pont 8./ alpontjában
elfogadott 8. számú melléklet (amely az Óvoda 128/2016. (V. 26.) határozattal elfogadott,
OKT-96630-3/2016. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot tartalmazta)
és a 41. számú melléklet (amely az Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát tartalmazta)
módosítása.
Javaslom, hogy az Óvoda új megnevezését - 2017. augusztus 31. napjától - Debreceni Arany
János Óvodára módosítsa a Közgyűlés. Az óvoda elnevezésére vonatkozó javaslat a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123-126. §-ában, valamint az Ávr. 167/A. § (1) bekezdés
2. pontjában foglalt követelményeknek egyaránt megfelel.
Az Óvoda elnevezésének módosítása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja értelmében nem minősül intézményátszervezésnek, azonban
a Nkt. 83. § (3) bekezdés d) pontja és ugyanezen paragrafus (4) bekezdése alapján a
fenntartónak a köznevelési intézmény nevének megállapításával összefüggő döntése előtt be
kell szereznie az érintett intézmény alkalmazotti közössége és szülői szervezete véleményét
is. A vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a
véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához
rendelkezésre áll.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Intézményfelügyeleti Osztálya (a
továbbiakban: Intézményfelügyeleti Osztály) felkérte az érintett Óvoda vezetőjét a szükséges
véleményeztetési eljárások lefolytatására. Az eljárások eredményeként született jegyzőkönyvek
megtekinthetők lesznek az Intézményfelügyeleti Osztályon (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., I.
em. 110. iroda).
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése szerint az alapító
okiratot és annak módosítását a Közgyűlés, mint alapító szerv adja ki a MÁK által
rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.
A Óvoda hatályos alapító okirata az előterjesztés mellékletét, az ezt módosító okirat a határozati
javaslat 1. számú mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okirat a határozati javaslat 2.
számú mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 3. és 6. pontja, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése és 9. § a) pontja, a
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, 83. § (2) bekezdés a) pontja és (3)-(5) bekezdése,
a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a és 167/A. § (1) bekezdése, valamint a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 123-126. §-ai alapján, figyelemmel a 85/2017. (V. 25.) határozat V./
pont 8./ alpontjában foglaltakra
1./ a Hajó Utcai Óvoda (4026 Debrecen, Görbe utca 5.) megnevezését - a Magyar Államkincstár
Hajdú Bihar Megyei Igazgatóság 09-TNY-2952-2/2017-674533 hivatkozási számú
hiánypótlási felhívására figyelemmel – 2017. augusztus 31. napjától Debreceni Arany János
Óvoda névre változtatja meg.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel módosítja a gazdálkodási feladatok
átszervezéséről a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó
költségvetési szervek esetében, valamint az óvodák alapító okiratának módosításáról szóló
85/2017. (V. 25.) határozat V./ pont 8./ alpontjában elfogadott 8. számú mellékletét az 1. számú
melléklet szerint és a 41. számú mellékletét a 2. számú melléklet szerint.
.
3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően az alapító
okirat 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

4./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett
óvoda vezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. június 14.

Dr. Bene Edit
főosztályvezető

