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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 2015. január 29-i ülésén úgy határozott, hogy az óvodai nevelés
biztosítására 2013-ban Csikóstőttős és Dalmand községek önkormányzatával kötött
feladatellátási szerződéseket 2015. augusztus 31. hatállyal felmondja, és a Dombóvári
Gyermekvilág Óvodát át kívánja szervezni a Csikóstőttősi és a Dalmandi Tagóvoda
megszüntetésével, az érintett önkormányzatok döntésétől függően jogutódlással, a
tagintézmények önálló vagy beolvadásos kiválásával.
A községi feladatellátás megszűnése miatt a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda alapító
okiratát megfelelően módosítani szükséges, abból törölni kell a két tagóvodát, amely a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11
pontja értelmében átszervezésnek, egyben átalakításának minősül. A köznevelési
intézmény fenntartója az intézkedés tervezett végrehajtása évének május utolsó
munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átalakításával
kapcsolatban. A fenntartó a köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő
döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői
szervezet, a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem
rendelkezik egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek
hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat véleményét. A
véleményezési joggal rendelkező szervezeteknek a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
átszervezésére vonatkozó véleményét az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Csikóstőttős Község Önkormányzata és Dalmand Község Önkormányzata áprilisban
úgy határozott, hogy Kocsola Község Önkormányzatával Kocsolai Óvodai
Intézményfenntartó Társulás elnevezéssel a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint társulást hoznak létre, a társulás
törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése iránti eljárás folyamatban van. A
településeken az óvodai nevelés 2015. szeptember 1-jétől történő biztosítására az új
társulás Kocsolai Gyermeklánc Óvoda elnevezéssel új költségvetési szervet alapít. A
községi önkormányzatok döntése értelmében a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
Csikóstőttősi Tagóvodája és a Dalmandi Tagóvodája jogutódlással nem olvad be a
társulás költségvetési szervébe, a tagóvodákban a közalkalmazotti, óvodai és
magánjogi jogviszonyokban a társulás új költségvetési szerve nem lép a Dombóvári
Gyermekvilág Óvoda helyébe.
Tekintettel arra, hogy 2015. augusztus 31. napjával bezárólag az intézmény
közfeladata a községekben megszűnik, dönteni kell az ott foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyáról is, amely Dalmandon hat, Csikóstőttősön három főt
érint. A közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) foglaltak
szerint közös megegyezéssel, felmentéssel vagy áthelyezéssel szüntethető meg.
Felmentéssel a munkáltató akkor szüntetheti meg a közalkalmazotti jogviszonyt, ha
megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat
foglalkoztatták, a közalkalmazottat a Kjt.-ben foglaltak szerint végkielégítés és
felmentési idő illeti meg, a munkáltató köteles a közalkalmazottat legalább a
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felmentési idő felére mentesíteni a munkavégzés alól. Az áthelyezésben a két
munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal közösen meg kell állapodnia a
közalkalmazott új munkakörében, munkahelyében, illetményében és az áthelyezés
időpontjában. Mindenképpen szorgalmazni kell, hogy a dolgozók áthelyezésre
kerüljenek az új közösen fenntartott községi óvodába, ellenkező esetben fel kell őket
menteni és annak költségét Dalmand, illetve Csikóstőttős települések
önkormányzataira hárítani.
A községekben működő tagintézmények megszűnése és ezzel az óvodai csoportok
számának csökkenése a pedagógiai asszisztensek létszámát is érinti, mivel a
finanszírozott létszám 3 óvodai csoportonként 1 fő, így a dombóvári Százszorszép
Óvodában működő 5 csoport után csak 1 fő pedagógiai asszisztens után vehet igénybe
állami támogatást az önkormányzat, az intézményben pedig jelenleg 2 fő pedagógiai
asszisztens dolgozik. A pedagógiai asszisztensek engedélyezett létszámáról legkésőbb
a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának megállapításával
egyidejűleg dönteni kell.
Az Nkt. értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, az óvodai
elhelyezés megszűnik az átvétel napján, ha a gyermeket másik óvoda átvette. A
feladatellátási szerződések és ezzel egyidejűleg a tagóvodák megszűnésével a községi
tagóvodákban az óvodai nevelést igénybe vevő gyermekek óvodai jogviszonya nem
szűnik meg, óvodai nevelésük továbbra is a Dombóvári Gyermekvilág Óvodában
történik, kivéve, ha a gyermeknek az új óvodába történő átvételét kérik a szülők. A
feladatellátási szerződés úgy rendelkezik, hogy a községi önkormányzat a szerződés
megszűnése esetén is köteles a hozzájárulni a dombóvári önkormányzat által
fenntartott, biztosított óvodai feladatellátásban részesülő és a megbízó községi
önkormányzat közigazgatási területéről bejáró gyerekek óvodai ellátásához azok
óvodai jogviszonyának fennállásáig.
A feladatellátási szerződések értelmében a községi tagóvodák elhelyezését szolgáló
ingatlanok, illetve az ott található tárgyi eszközök a községi önkormányzatok
tulajdonát képezik, azok térítésmentes használatát biztosítják a fenntartó és az
intézmény részére. A községi önkormányzatok a feladat ellátásáért Dombóvár Város
Önkormányzata részére hozzájárulást fizetnek, a hozzájárulás összegét költségvetési
évenként az adott tagóvodában a feladatellátással összefüggésben felmerült költségek
alapján, a tagóvodába járó gyermekek létszáma után az egy óvodásra jutó, állami
támogatással és saját bevétellel nem fedezett tervezett működési kiadások
alapulvételével állapítják meg. Az intézmény feladatellátásához kapcsolódó központi
költségvetés által nyújtott támogatásokat Dombóvár igényli és az elszámolási
kötelezettség is Dombóvárt terheli.
A feladatellátási szerződés megszűnésével a feleket elszámolási kötelezettség terheli, a
tagóvodák kiválásával egyidejűleg azok elhelyezését biztosító ingatlant, valamint a
feladatellátáshoz átadott ingó vagyont át kell adni az új fenntartónak, rendelkezni kell
továbbá az óvodai feladatellátáshoz a központi költségvetésből Dombóvár által
igényelt támogatásról is. A vagyonátadást, az állami támogatás rendezését és a
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települések 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó hozzájárulását
véleményem szerint Dombóvár Város Önkormányzata mint átadó, a társulás mint
átvevő és a települési önkormányzat, mint tulajdonos és az óvodai ellátás biztosítására
kötelezett között háromoldalú szerződésben szükséges rögzíteni.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom.

Határozati javaslat
A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda átszervezéséről és alapító okiratának
módosításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári
Gyermekvilág Óvodát az alábbiak szerint szervezi át:
- A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Csikóstőttősi Tagóvodája (7341
Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.) 2015. szeptember 1. napjától megszűnik.
- A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Dalmandi Tagóvodája (7211 Dalmand,
Felszabadulás u. 14.) 2015. szeptember 1. napjától megszűnik.
- A kiválással érintett tagintézményekre, illetve feladatellátási helyekre
vonatkozó rendelkezések az alapító okiratból törlésre kerülnek.
2. A képviselő-testület a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda alapító okiratának
módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot a melléklet szerint elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat
módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot aláírja, és intézkedjen a
törzskönyvi nyilvántartásba való változás-bejelentés iránt.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dombóvári Gyermekvilág
Óvoda csikóstőttősi és dalmandi tagóvodáinak megszüntetésével kapcsolatos
nyilatkozatok és intézkedések megtételére, illetve a Kocsolai Gyermeklánc Óvoda
fenntartójával és az érintett községi önkormányzatokkal a felek közötti
elszámolásra és a vagyonátadásra vonatkozó megállapodás tartalmának
jóváhagyására és aláírására azzal, hogy a tagóvodák megszüntetése miatt felmerülő
költségek az érintett önkormányzatokat terhelik.
Határidő:

2015. június 15. – 2. pont tekintetében
2015. augusztus 31. – 3. pont tekintetében
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Kiss Béla
alpolgármester
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