Kiegészítés a Társulási Tanács 2014. február 13.-ai ülésén megtárgyalásra
kerülő „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda
2014. évi költségvetési
javaslatához

Tisztelt Társulási Tanács !
A közös fenntartású óvoda 2014.évi költségvetési javaslatának kiküldését követően
(2014.febr.10.én ) került sor a fenntartásban érintett Zalahaláp és Sáska községek vezetőinek
egyeztetésére , amelyen részt vett az Óvoda vezetése is . Az egyeztetésen elhangzottak
összefoglalásaként rögzíthető , hogy a jelenlévők egyetértettek abban , illetve tudomásul
vették azt , hogy a kiküldött költségvetési javaslatot kiegészítik azzal , - figyelemmel a
finanszírozási körülményekre , és a várható gyermek létszámra – hogy az Óvodát 2014.
szeptember 1. napjától 2 csoportos intézményként történő működtetését javasolják a Társulási
Tanácsnak. A végrehajtott központi illetményemelés és járulékos költségei a jelenlegi
csoportszám fenntartása esetén a fenntartásban részt vevő önkormányzatoknak nagyon
komoly finanszírozási gondot okoznának.
Az átszervezés esetén alkalmazható a módosított Nkt. 25.§ (7) bekezdésében foglalt szabály
, miszerint :
„………a nevelési év indításakor a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal
átléphető a 4. mellékletben meghatározott maximális gyermeklétszám..” Ez azt jelenti , hogy
amennyiben a 2014. szeptember 1.-ei gyermek létszám
meghaladná a törvényben
engedélyezett , csoportonkénti 25 főt , abban az esetben a Társulási Tanács a felvehető ,
induló létszámot csoportonként 30 főben engedélyezheti.
Annak érdekében , hogy a csoport összevonás (átszervezés) a törvényi előírások szerint
lefolytatható legyen , már a mostani ülésen meg kell hozni a törvény által előírt
szándéknyilatkozatot , elvi döntést az átszervezésről. Természetesen , amennyiben az
átszervezés lefolytatására nyitva álló határidő letelte előtt olyan változás történik a
finanszírozás rendszerében ami a változtatást szükségtelenné teszi , a szándéknyilatkozat
visszavonható.
Az átszervezés eljárási lépései:
1. szándéknyilatkozat – elvi döntés a fenntartói jogokat gyakorló Társulási Tanács részéről az
átszervezési eljárás megkezdéséhez;
2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása;
3. döntés – május utolsó munkanapjáig;
4. dokumentumok, szabályzatok módosítása.
1. Az átszervezési eljárás első lépéseként a Társulási Tanácsnak határozatot kell hoznia – elvi
döntés – a tervezett szándékáról, amelynek tartalmaznia kell, hogy milyen módon kívánja
ellátni a jövőben a feladatot, a tervezett átszervezés határidejének és a felelősök
megnevezésével. A szándéknyilatkozat képezi a véleményezési eljárás alapját.
2. Az Nkt. 83. § (3) bekezdése alapján a fenntartónak
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 alábbi szervezetek véleményét:
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az óvodaszék,
c) a szülői szervezet,
e) nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén a települési nemzetiségi
önkormányzat.
Ezen 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 (a továbbiakban: Kjt.) 6. § (3)
bekezdés alapján a döntés előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményeztetni kell 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.
Ez a rendelkezés a jelenlegi döntés végrehajtása során nem kerül alkalmazásra , mivel az
átszervezés 1 fő óvoda pedagógust , és 1 fő dajkát fog érinteni.
3. Döntés az átszervezésről
A véleményezési eljárást követően dönthet a Társulási Tanács az intézmény átszervezéséről.
Az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok
kivételével - nevelési évben
a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
b) óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg,
c) óvoda feladatait nem változtathatja meg.
Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó 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) az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a fentebb írtak figyelembevételével a határozati javaslatot
támogatni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT
A Zalahaláp , Sáska Községek Önkormányzatai Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
Társulás elnöke előterjesztésében a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda átszervezéséről az alábbi
szándéknyilatkozatot teszi:
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A Társulási Tanács kifejezi azon szándékát, hogy a fenntartásában álló „Kacagó” Napközi Otthonos
Óvodát át kívánja szervezni oly módon , hogy a jelenlegi három óvodai csoport helyett
2014.szeptember 1. napjától kettő óvodai csoportot indít.
A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét , hogy a fenntartói egyeztetéseket az Nkt.-ben, és a Kjt.ben foglaltaknak megfelelően tegye meg , és szükséges egyeztetések lefolytatását követően legkésőbb
2014 május 15. napjáig terjessze az átszervezés végrehajtására vonatkozó határozati javaslatot ,
valamint az intézmény alapító okirat módosításának tervezetét a Társulási Tanács ülésre.
Határidő:
Felelős:

2014. május 15.
Bedő Lajos Sándor elnök

Zalahaláp , 2014. február 12..

Bedő Lajos Sándor
elnök
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