Új napirendi pont
39. számú előterjesztés

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. március 28-i rendes ülésére

Tárgy:

Az intézményfenntartó
átszervezése

társulás

keretében

működtetett

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette:

Önkormányzati Iroda

Tárgyalta:

Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:
Tarr Ágnes, Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője
Élő Tamásné, Dombóvári Gyermekvilág ÁMK vezetője

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

óvodák

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. január 1-jén hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvénynek (a továbbiakban: Mötv.) az önkormányzatok
társulásairól szóló IV. fejezete. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény,
valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi
CVII. törvény.
A hatályon kívül helyezett törvények alapján 2013. január 1. előtt létrejött társulások
tovább működhetnek a társulási megállapodás és a szervezeti és működési szabályzat
szerint, de a társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni és a Mötv.
rendelkezéseivel összhangban módosítani kell 2013. június 30-ig. Az egyik jelentős
változás a társulások jogi személyiségét érinti. Az Mötv. alapján a helyi
önkormányzatok képviselő-testületei jogi személyiségű társulást hozhatnak létre. A
jogi személyiség nélküli társulásokat át kell alakítani jogi személyiségű társulássá.
Dombóvár Város Önkormányzata a kötelező köznevelési feladatait (óvodai nevelés,
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése) két intézményfenntartó társulás által
működtetett intézményen keresztül látja el:
1. Dombóvár, Attala, Dalmand Közoktatási Intézményfenntartó Társulása által
fenntartott intézmény (gesztor: Dombóvár Város Önkormányzata): Dombóvári
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ (székhely: Dombóvár, III. u. 34.).
Tagóvodák:
Százszorszép Óvoda (Dombóvár, III. u. 34.)
Attalai Napköziotthonos Tagóvoda (Attala, Ady E. u. 2.);
Dalmandi Napköziotthonos Tagóvoda (Dalmand, Felszabadulás u. 14.).
2. Dombóvár Város, Attala, Csikóstőttős, Döbrököz, Jágónak, Kapospula,
Kaposszekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (gesztor:
Dombóvár Város Önkormányzata) által fenntartott intézmény: Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde (székhely: Dombóvár, Zrínyi u. 10.). Tagóvodák:
Szivárvány Óvoda (Dombóvár, Zrínyi u. 10.);
Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény (Dombóvár, Bezerédj u. 33.);
Erzsébet Óvodai Tagintézmény (Dombóvár, Petőfi u. 27.);
Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény (Kaposszekcső, Kossuth u. 11.);
Kaposszekcsői Óvodai Tagintézmény Csikóstőttősi Telephelye (Csikóstőttős,
Hunyadi tér 20.);
Döbröközi Óvodai Tagintézmény (Döbrököz, Ifjúság u. 6.);
Bölcsődei Tagintézmény (Dombóvár, Kórház u. 35.).
Mindkét intézményfenntartó társulás jogi személyiség nélküli társulásként jött létre,
így azok társulási megállapodását az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítani
kell. A társulás tagjai közül több önkormányzat jelezte, hogy a társulásból való
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kiválást fontolgatják és szeptember 1-től önállóan kívánják fenntartani az óvodát. Így a
társulás további működésével együtt az általa fenntartott intézmények jövőjéről,
esetleges átszervezéséről is dönteni kell. Az intézményfenntartó társulások jogi
személyiségű társulássá való alakítását követően a társulás által fenntartott intézmény
tekintetében az alapítói jogok és az irányítási jogok gyakorlására a társulási tanács lesz
jogosult.
Az iskolák állami fenntartásba vételét követően már nem célszerű Dombóváron két
egymástól függetlenül működő óvodai intézmény fenntartása, javaslom a két
intézmény egyesítését. Az átszervezést indokolja továbbá a társulásokból várható
kiválás is. Döbrököz Község Önkormányzata már februárban a társulásból való kiválás
és szeptember 1-jétől az óvoda önálló fenntartása mellett döntött.
A Dombóvári Gyermekvilág ÁMK alapító okirata szerint az óvodai nevelés mellett
közművelődési feladatokat is ellát Dombóvár újdombóvári városrészén. Az óvodák
átszervezésével egyidejűleg javaslom az újdombóvári óvoda közművelődési feladatait
törölni és a közművelődési intézmény státuszt megszüntetni, tekintettel arra, hogy
közművelődési és közösségi színtérként elsősorban a József Attila Általános
Művelődési Központ Általános Iskolája szolgált, erre az óvoda épülete nem alkalmas.
A Dombóvári Gyermekvilág ÁMK közművelődési feladatait az önkormányzat
többségi tulajdonában lévő Dombóvári Művelődési Ház Nkft. veheti át, amely
Dombóvár teljes közigazgatási területére kiterjedően nyújt közművelődési
szolgáltatást.
A költségvetési szerv átalakítására vagy megszüntetésére az alapító szerv jogosult. A
két óvodai intézmény tekintetében az alapítói jogok gyakorlására a társult
önkormányzatok képviselő-testületei jogosultak. Az átszervezéshez az intézmények
alapító okiratának módosítását a társulás valamennyi tagjának el kell fogadnia. Az
átszervezésről egyeztetni szükséges a társult önkormányzatokkal.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdése alapján a
fenntartó legkésőbb az intézkedés végrehajtásának éve májusának utolsó
munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának
átadásával, az intézmény átalakításával (egyesítés, szétválás) és megszüntetésével
kapcsolatban. Egyéb átszervezésre vonatkozó döntések határideje július utolsó
munkanapja. A fenntartónak az intézmény átszervezésével összefüggő döntése előtt ki
kell kérnie a köznevelési törvényben felsorolt szervek véleményét vagy egyetértését. A
vélemény kialakításához legalább 15 napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 81. § (1) bekezdés szerint a közművelődési intézmény
átszervezése esetén a testületi döntés meghozatala előtt legalább 30 nappal az
önkormányzatnak be kell szereznie a kultúráért felelős miniszter véleményét és annak
tartalmát a testülettel ismertetni kell. A miniszter a megkereséstől számított 30 napon
belül nyilváníthat véleményt.
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A képviselő-testület az átszervezésről a végleges döntést május utolsó munkanapjáig
hozhatja meg. A végleges döntéshez szükséges véleményeztetési eljárás
lefolytatásához kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja
szándékát, hogy a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődét, valamint a
Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központot át kívánja
szervezni és
a) a két intézményt egyesíteni kívánja a Dombóvári Gyermekvilág Általános
Művelődési Központ beolvadása útján, továbbá
b) a beolvadó Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ
közművelődési feladatát meg kívánja szüntetni, illetve
c) amennyiben az intézményfenntartó társulás tagja a területén található
tagintézményt önállóan kívánja fenntartani, abban az esetben kiválással új
intézmény jön létre a tagintézményből az érintett önkormányzat
alapításában.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átszervezésnek
minősülő döntésről a nemzeti köznevelésről, valamint a közművelődésről szóló
törvényben előírt egyetértési és véleményezési joggal rendelkező szervekkel
egyeztessen, és a véleményeket 2013. május utolsó munkanapjáig terjessze a
képviselő-testület elé.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári
Gyermekvilág Általános Művelődési Központ fenntartására létrejött társulást
meg kívánja szüntetni az intézménynek a Dombóvári Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde intézménybe való beolvasztására tekintettel, és Dalmand, illetve
Attala Község Önkormányzatával a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
fenntartása során kíván együttműködni.
A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a Dombóvári Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde, valamint a Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ
fenntartásában részt vevő társult községi önkormányzatok 2013. április 15-íg
nyilatkozzanak, hogy 2013. július 1-jétől önálló jogi személyiségű társulás
keretében az óvodai nevelés kötelező feladat ellátására együtt kívánnak-e
működni Dombóvár Város Önkormányzatával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kezdeményezést
jelezze a közoktatási intézményfenntartó társulások tagjai számára, valamint az
1. pont szerint átalakításról tárgyalásokat folytasson, és a kezdeményezés,
illetve a tárgyalás eredményét terjessze az. 1. pont szerint a képviselő-testület
elé azzal, hogy mutassa be az óvodai nevelés közfeladat társulás keretében való
ellátásának várható előnyeit.
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Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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