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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. augusztus 31-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőherény Város Óvodai Intézménye Intézményvezetője 2015. augusztus 19-én kelt
levelében kezdeményezi az intézményi Pedagógiai Program, SZMSZ és Házirend (a
továbbiakban: intézményi dokumentumok) fenntartói véleményezését, továbbá az alapító
okirata módosítását.

Az intézményi dokumentumok tekintetében ismerteti, hogy az átvezetett módosításokkal nem
hárul többietkötelezettség a fenntartóra, melynek következtében a Képviselő-testület részéről
a dokumentumok véleményezését kéri.

Az intézményi dokumentumokon túl szükséges az óvodai alapító okirat módosítása is. 2013.
augusztusában kerültek átnevezésre az óvoda feladatellátási helyei, melynek keretében a
tagóvodai elnevezés továbbra is megmaradt.
Jelenleg a hatályos alapító okirat már - a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően —

telephelyként tartalmazza az óvoda feladatellátási helyeit, azonban az elnevezések továbbra
sem változtak (a nevekben megmaradtak a „tag” előtagok).
A helyes névhasználat a hatályos jogszabályi környezetnek való megfelelés mellett, a
pedagógusok minősítése, illetve a tanfelügyeleti rendszer tekintetében különösen fontos,
hiszen jelentős a különbség a tagintézrnény és a telephely elhatárolása, kezelése tekintetében.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 11. pontja értelmében
‚.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”.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései tekintetében nem
tekinthető a telephelyek neveinek jelenlegi változása intézményátszervezésnek, miután
érdemben nem módosítja a telephelyet, hiszen feladatellátási hely típusában, címében nem
okoz változást, egyedül az elnevezés kerül javításra a hatályos jogszabályoknak, illetve
jelenleg is érvényes telephelyi minőségnek való megfelelés céljából.



A fentieknek megfelelően Mezőberény Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratát Módosító

Okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe löglalt Alapító Okirat jelen

előteijesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja

el az alábbi határozati javaslatokat.

(A Magyar Államkinestár külön határozatban kéri elfogadni a módosító okiratot, illetve a

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.)

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőherény Város Óvodai

Intézménye módosított Pedagógiai Programját megismerte, intézményvezetői jóváhagyásra

érdemesnek tartja.
Felelős: S iklósi István polgármester

Határidő: értesítésre azonnal

árziavaslat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Ovodai

Intézménye módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte, elfügadásra

érdemesnek tartja.
Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értesítésre azonnal

3. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Ovodai

Intézménye módosított Házirendjét megismerte, elfogadásra érdemesnek tartja.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

4.1-latározati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt

formában jóváhagyja Mezőberény Város Ovodai Intézménye Alapító Okiratának módosítását.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

5. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt

formában jóváhagyja Mezőberény Város Ovodai Intézménye módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát és egyúttal a 170/2015. (IV.27.) sz. határozatát hatályon

kívül helyezi..
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert. hogy az Alapító Okirat

módosításáról szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító

Okiratot a Magyar Allamkincstár részére küldje meg.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2015. augusztus 19.

Gulyásné dr. Sáli Henrieta
alj egyző



Mezőberény Város Óvodai intézménye
5650 Mezőberény, Liget tér 5.
OM azonosító: 028138
Telefon /fax: 66/421-870;
E-mail: ovoda(mezohercny.hu

VI 6-22/2015.
Ügyintéző: Kovács Annamária

fViezőbcrény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5650 Mezőberény Kossuth tér 1.

Siklósi István
Polgármester

Tárgy: dokumentumok módosítási kérelmének megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Jogszabályi változások következtében az intézményi belső dokumentumok felülvizsgálata vált
szükségessé, melynek ereményeképpen elkészültek a hatályos jogszabályok szerinti módosítások a
Pedagógiai Program, SZMSZ és Házirend tekintetében.

A 2011. évi CXC törvény 25. . (4) szerint:

„A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási
intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az
óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat
véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többietkötelezettség hárul, a
fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.”

A 2011. évi CXC törvény 26. (1) szerint:

„A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint
folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvézető hagyja jóvá. A
pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a
működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.”

Az SZMSZ-ben, a házirendben és a pedagógiai programban foglaltak a fenntartóra
többletkötelezettséget nem jelentenek. Táj ékoztatásul a dokumentumokat mellékelten megküldöm.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (1) szerint:

Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az
iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézinényvezető kikéri a
fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői
szervezet. közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai,

Ikt. Sz.



kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában Folyik, a

gyakorlati képzés 11ytatójának véleményét is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület véleményét a belső dokumentumok módosításával

kapcsolatosan!

Az Alapító Okirat tartalmának felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az Alapító Okirat

tartalmának változtatása, módosítása soron kívül szükséges, mert az Alapító Okiratban az óvodák

nevei tévesen, még tagóvodaként szerepelnek. Annak ellenére, hogy a funkciójuk már telephelyként

vannak feltüntetve.

Indoklás: az alábbiakban felsorolt törvényi változások teszik szükségessé a dokumentumok

módosítását

— A köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek 2014. évi módosításai

• 365/201 4.(XII.30.) Korm. rendelet

Az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

• 2014.évi CV. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény módosításáról

• 268/2014.(XI.3.) Korm.rendelet

Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

• 45/2014.(X.27.) EMMI rendelet

Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

• 34/2014.(IV.29.) EMMI rendelet

A köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendetetek módosításáról

• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

326/2013,(VIII.30. Korm.rendelet módosítása az egyes köznevelési tárgyú

kormányrendeletek módosításáról szóló 268/20 14. XI.3.) Korm.rendelet által

— A köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek 2015. évi módosításai

• 2015. évi IX. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évvi CXC. törvény

módosításáról

• Az emberi erőforrások minisztere 6/2015.(I.28.) EMMI rendelete egyes

gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

• A Kormány 24/2015.(II.20.)Korm.Rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi,

gyermekj óléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával

összefüggő módosításáról

• Az emberi erőforrások minisztere 12/2015.(II.27.) EMMI rendelete egyes szociális és

gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteknek a segélyezési rendszer

átalakításával összefüggő módosításáról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIIL31.) EMMI rendelet

módosítása



I Jatásköiiuből adódóan kczdeményczcin a ledagógiai 1g1am, az VrV1S! és a I lazirend
a hozzá kapcsolódó Iegitimúctós eljárúsÉ Icl.blyta([am.

Melléklctkéni I(ü1döfl a módosított belső (I kUfllCflt[Imoka[, csalolva az érdekképviseleti szervek
jegyzőkönyél Is.

Mezőberény, 2015. augusztus 19.
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Kovács Annamária
intczniem myvezetó

r

/

r



Okirat szii./2015. (Vlll.31.)

Módosító okirat

Mezőlw1’éIIy Vii s Óv( dai liitéziiiényének a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő

testülete által a 2014. június 30. napján kiadott 277/2014.( Vl.30.) számú alapító

okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján — a /2015.

(VIIl.31.) határozatra figyelemmel - a következől szerint módosítom:

1. Az alapító okirat I .2. pontjának 1. sorában a Magyarvégesi Tagóvoda helyébe a

Magyaivégesi Ovoda siüveg lép.

2. Az alapító okirat 1.2.2. pontjának 2. sorában CsiribiriTagóvoda helyébe a Csirihiri Óvoda
szöveg lép.

3. Az alapító okirat 1.2.2. pontjának 3. soráhaii a Nefelejcs Tagóvoda helyébe a Netelejcs Óvoda

szöveg lép.

4. Az alapító okirat 1 .2.2. pontjának 4. sorában a Tóparti Tagóvoda helyébe a Tóparti Óvoda

szöveg lé1).

5. Az alapító okirat 6.3.2. pontjának 1. sorában a Magyarvégesi Tagóvoda helyébe a

Magyam,végesi voda szöveg lép.

6. Az alapító okirat 6.3.2, pontjának 2. sorában Csiribiri Tagóvoda helyébe a Csiribiri Óvoda

szöveg lép.

7. Az alapító okirat 6.3.2. pontjának 3. sorában a Nefelejcs Tagóvoda helyébe a Nefelejcs Óvoda

szöveg lép.

8. Az alapító okirat 6.3.2. pontjának 4. sorában a Tóparti Tagóvoda helyébe a Tóparti Óvoda

szöveg lép.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell

alkalmazni.

Kelt: Mezőberény, 2015. augusztus 31.

P.H.

aláírás



Okirat szárna ./2015. (VlIl.31.)

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államházIar(isról szóló 201L évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján a Mezőberény Város Óvodai Intézménye
alapító okiralát a következők szerint adom ki:

I 1. A költségvetési szerv

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. megnevezése: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 5650. Mezőberény, Liget tér 5. sz.

1.2.2. telephelye(i):

:elephely megnevezése :epheIy címe
—___________

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 5650. Mezőberény, Kálvin u. 2-4.1 Magyarvégesi Óvoda
Mezőberény Város Óvodai Intézménye 5650. Mezőberény, Kinizsi u. 13.2 siribiri Óvoda
Mezőberény Város Óvodai Intézménye 5650. Mezőberény, Kodály Z. u. 8.
Nefelejcs Óvoda
Mezőberény Város Óvodai Intézménye 5650. Mezőberény,.Mátyás kir. ii. 2.
Fóparti Ovoda

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 07.01.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése zékhelye

1 J Mezőberényi Kistérségi Óvoda 5650. Mezőberény, Kálvin tér 2-4
j



3. A költségvetési szerv irányílása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1 .1. megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata

3.1.2. székhelye: 5650. Mezőberény, Kossuth tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 8. (1] bekezdése alapján az óvoda a

gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol e

törvény 5. (1) a) pontjában meghatározottak szerint — óvodai nevelés folyik

- Az intézmény közfeladata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. . és a nemzeti

köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek

óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának

irányelve kiadásáról szóló 32/2012.(X.08.) EMMI rendelet alapján óvodai nevelés, sajátos

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési Intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIll.31.) EMMI rendelet alapján, óvodai fejlesztő

programot működtetnek, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX

törvény és a nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai

oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (111.1.) EMMI rendelet alapján magyar

nyelvű cigány nemzetiségi nevelés és szlovák nemzetiségi kétnyelvű nevelés.

- Szakértői bizottság véleménye alapján ellátja a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

törvény 4. 25) ponta szerint a különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi

fogyatékos, értelmi fogyatékos(enyhe), egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő( súlyos

tanulási, figyelem vagy magatartási zavarral), beszédfogyatéjkos Sajátos nevelési igényű

gyermekek nevelését is

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

zakágazat száma szakágazat megnevezése

1 851020 fóvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Óvodai nevelés, ellátás, Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, nemzetiségi

óvodai nevelés, óvodai nevelés, ellátás működtetése, gyermekétkeztetés icöznevelési

intézményben.



4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Mezőberény város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület által, pályázat alapján, határozott időre

megbízott magasabb vezető állású intézményvezető.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek io2viszonva:

oglalkoztatási jogviszony ogviszonyt szabályozó jogszabály

1,
közalkalmazotti, közalkalmazottak jogállásáról szólól992. évi XXXIII. törvény

2
-nunkaviszony munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:

5.3.1. Az intézmény felépítését, működési rendjét, irányítását Mezőberény Város

Önkormányzati Képviselő-testület határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési

Szabályzat tartalmazza. A képviselő-testület felhata]mazza Mezőberény Város

Polgármesterét, hogy az alapító okiratról szóló határozatot a Magyar Államkincstzár

részére küldje meg.

5.3.2. Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult. Képviseleti jogát és

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint átruházhatja

wrmányzati funkciószám ormányzati funkció megnevezése

1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatús

2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
lIátásánek szakmai feladatai

4 )91130 Nemzetiségi óvodai nevelés

5 )91140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

6 196015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézTiényben



6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának

6.1.1. megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata

6.1.2. székhelye: 5650. Mezőberény, Kossuth tér 1.

6.2. A köznevelési intézmény

6.2.1. típusa: Óvoda

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés,

nemzetiségekhez tartozók óvodai nevelése,

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

Az intézmény pénzügyi, gazdasági, személyzeti ügyeit a Mezőberényi Polgármesteri

Hivatal látja eL

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény

székhelyén: 48

tagintézményében:

6.3.1.

6.3.2.

agintézmény megnevezése naximális gyermek-, tanulólétszám

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 691 Magyarvégesi Óvoda

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 682 ‘siribiri Óvoda

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 62
. Nefelejcs Óvoda

Mezőberény Város Óvodai Intézménye 57
í’óparti Óvoda

6.5. A feladatellátást szolgáló inatlanvagyon:

ngatlan címe ngatlan •ngatlan hasznos vagyon feletti rendelkezés iz ingatlan
ielyrajzi lapterülete (m2) oga vagy a vagyon használati funkciója,
;záma oga :élja

1 Kálvin u. 2-4. 907 2655 óvoda

2 Kinizsi u. 13. 2580/6 2790 az Önkormányzat óvoda

3 Kodály Z. u. 8. 2237 2044 vagyonáról és a vagyonnal óvoda

4 Kodály Z. u. 10. 2238 992 való gazdálkodás egyes vodaudvar
szabályairól szóló 16/2007.

1025 1487 m2—ből 5vodai
5 Munkácsy u. 10. (VI.19.) sz. rendelete

167 m2 épület :ornaterem

6Mátyáskir.u,2. 1346 1101 óvoda

7 Liget tér 5. 3675 ‘141 óvoda



7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyiIvánirsba történő bejegyzés napjától kel! alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a köIégvetési szerv 2015. 04.27 napján kelt alapító okiratot visszavonom.

Kelt Mezőberéiiy, 2015. augusztus 31..

P.H.

aláírás




