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ELŐTERJESZTÉS  
 

Nagycenki Aranypatak Óvoda, mint köznevelési intézmény átszervezése  

 

          4. napirend  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 

bekezdése szerint 2013. január 1-től – az óvodai nevelés kivételével- az állam gondoskodik az 

alapfeladatok ellátásáról. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 6. pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok körében 

gondoskodni az óvodai ellátásáról. Nagycenk településen a Nagycenki Aranypatak Óvoda 

révén biztosítja az Önkormányzat az óvodai ellátást.  

A képviselő-testület felé kezdeményeztük az elmúlt képviselő-testületi ülésen az  intézmény  

átszervezését, mivel a 2019. április 1-jétől önálló intézményként működő Nagycenki 

Aranypatak Mini Bölcsőde összevonása az óvodával átszervezéssel lehetséges, valamint 25 

férőhellyel bővítjük az óvodába felvehető gyermekek számát   , ezért indokolt 2 szempontból 

is az intézmény átszervezése.  

Az intézményátszervezésre a szándéknyilatkozatot a képviselő-testület meghozta, és 

megtörtént a döntés véleményeztetése az Óvoda és a Bölcsőde alkalmazottaival, szülői 

munkaközösséggel, nevelőtestülettel. A jegyzőkönyveket mellékletben csatoljuk. ( 1-4. számú 

melléklet ). 

Az átszervezés megvalósítását követően kialakított szervezeti struktúra: 

 

 Feladatellátási 

helyek száma 

(székhely, 

tagintézmény, 

telephely) 

Óvodai 

csoportok száma 

maximálisan 

felvehető 

gyereklétszám 

Nagycenki 

Aranypatak Óvoda 

és Bölcsőde 

székhely 4 100 fő 

Nagycenki 

Aranypatak Óvoda és 

Bölcsőde  

székhely 1 7 fő 

 



A végleges döntés meghozatalához szükséges az új intézmény  egységes alapító okiratának 

elfogadása, a nini bölcsőde megszüntető okiratának elfogadása, valamint a Nagycenki 

Aranypatak Óvoda alapító okiratának módosítása. 

Az alapító okiratokat mellékletben csatoljuk. ( 5-6-7. számú melléklet ).  

Javasolom a döntés véglegesítését a képviselő-testületnek.  

Határozati javaslat: 

………./2019.(….) önkormányzati határozata  az intézmény átszervezéséről.  

  

1./ Nagycenk  Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy  a  

fenntartásában  működő  Nagycenki Aranypatak  Óvodát  átszervezi,  a 3 csoportos 

óvodát, 4 csoportos óvodává alakítja, illetve a Nagycenki Aranypatak Mini Bölcsőde 

intézményt megszünteti, többcélú intézményként, Nagycenki Aranypatak Óvoda és 

Bölcsőde intézményként működteti tovább 2019. szeptember 1-jétől.  

2./  A  képviselő-testület  úgy  dönt,  hogy  jóváhagyja  Nagycenki Aranypatak Óvoda  + 

25 fővel történő férőhely bővítését, tehát a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát négyben határozza meg.  

 3./ A képviselő-testület jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal a Nagycenki 

Aranypatak Óvoda alapító okiratának módosítását  és egységes szerkezetét, valamint a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Nagycenki Aranypatak Mini Bölcsőde 

megszüntető okiratát.   

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy az intézmények  

Alapító  és Megszüntető Okiratával kapcsolatban a szükséges módosításokkal 

összefüggésben eljárjon, azon változásokat eszközöljön, egyidőben felkéri a szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Nagycenk, 2019. április 15. 

  

Csorba János 

            polgármester 

   

 


