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ELİTERJESZTÉS
a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám)
intézményátszervezésérıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 64/2019. (II. 27.) számú Határozatával döntött
arról, hogy a Bölcsıdei fejlesztési program keretében a 4080 Hajdúnánás, Attila utca 26. szám alatti,
3841 hrsz-ú ingatlanon lévı épület bölcsıdei férıhelybıvítéssel járó átalakítását kívánja megvalósítani.
A pályázati felhívás szerinti 12 bölcsıdei férıhely kialakításával járó felújításra, átalakításra a városunkban
élı kisgyermekes családok által jelzett – családiasabb légkörő bölcsıde létrehozását elınyben részesítı –
igények figyelembevételével kerülne sor.
A jelenleg a Hajdúnánási Óvoda Napsugár Tagintézményeként mőködı ingatlan kiválasztását a
feladatellátási helyen stagnáló gyermeklétszám, valamint az épület állagából adódó kedvezıtlen
nevelési körülmények együttes fennállása indokolja.
Az ott mőködı óvodai csoportok áthelyezése a legközelebb esı tagintézményekbe történne, a gyermekek
és szülık igényeinek szem elıtt tartásával. A gyermekek együtt mennének az általuk megszokott
gondozókkal az új intézményekbe. Az intézményátszervezés nem eredményezne az óvodai ellátás
tekintetében minıségi romlást, funkciócsökkenést, kapacitáshiányt, az áthelyezéssel érintett óvodai
csoportok másik tagintézményben történı további mőködtetésével az óvodai kötelezı
feladatellátás hiánytalanul megvalósulhat.
Az óvodai csoportok jelenlegi és az átszervezést követı alakulását, valamint a befogadó óvodákban
rendelkezésre álló csoportszobák méretei alapján felvehetı gyermeklétszám adatait az alábbi táblázat
mutatja be:
Feladatellátási hely megnevezése,
címe

Hajdúnánási Óvoda Gesztenyevirág
Tagintézménye
4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.
Hajdúnánási Óvoda Eszterlánc
Tagintézménye
4080 Hajdúnánás, Kasza utca 3.
Hajdúnánási Óvoda Szivárvány
Tagintézménye
4080 Hajdúnánás, Nikodémusz I. utca
17-21.
Hajdúnánási Óvoda Gyermekkert
Tagintézménye
4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 24.
Hajdúnánási Óvoda Napsugár
Tagintézménye
4080 Hajdúnánás, Attila utca 26.
Hajdúnánási Óvoda Hétszínvirág
Tagintézménye
4085 Hajdúnánás-Tedej, Elıháti u. 1.
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A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 11. pontja alapján
intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai
alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár,
kivéve a jogszabályváltozásból eredı módosítást és az olyan vagyont érintı döntést, amely vagyon a
feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.
Az Nktv. 21. § (3) bekezdése alapján a köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma
tartalmazza:
a) az alapító és a fenntartó, nevét és székhelyét,
b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehetı maximális gyermek-,
tanulólétszámot,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
h) alapfokú mővészetoktatás esetén a mővészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a
szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakgimnázium esetén az ágazatokat,
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati
jogát,
k) az önálló költségvetéssel rendelkezı intézmény esetében a gazdálkodással összefüggı jogosítványokat.
Az Nktv. 84. § (7) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó, legkésıbb az intézkedés tervezett
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési intézmény
átszervezésével kapcsolatban.
Az Nktv. 83. § (3)-(4) bekezdés alapján a fenntartó átszervezésével összefüggı döntése vagy véleményének
kialakítása elıtt beszerzi az alábbiak véleményét:
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
c) a szülıi szervezet.
Az (5) bekezdés kimondja, hogy a (3)–(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden
olyan információt hozzáférhetıvé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezık részére, amely a fenntartói
döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához – az információk
hozzáférhetıvé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek
részére.
A képviselı-testület a jelenlegi ülésén az átszervezésre vonatkozó szándékát mondhatja ki, amely
alapján be kell szereznie a fent ismertetett szervezetek véleményét. Ezt követıen hozhatja meg a testület
az átszervezésre vonatkozó döntését, a 2019. május 30-ai ülésén.
A fentiek alapján elıterjesztem az alábbi
H a t ár o z a t i

j a v a s l at – o t :

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar
utca 104.) – alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülıi szervezet elızetes véleményének kikérését
követıen – dönt az intézmény átszervezésérıl a 2019. május 30. napján tartandó ülésén szükség esetén
módosítja a Hajdúnánási Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint:
1. A Hajdúnánási Óvoda Napsugár Tagintézménye (4080 Hajdúnánás, Attila utca 26.), mint
tagintézmény és feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon megszüntetésre kerül.
2. A Hajdúnánási Óvoda Gesztenyevirág Tagintézménye (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.)
maximális gyermeklétszáma 120-125 fıre, míg csoportjai száma 5-re emelkedik.
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3. A Hajdúnánási Óvoda Gyermekkert Tagintézménye (4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 24.)
maximális gyermeklétszáma 140-150 fıre, míg csoportjai száma 6-ra emelkedik.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám)
intézményvezetıjének tájékoztatásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2019. április 30. – intézményvezetı értesítésére
2019. május 17. – a vélemények beérkezésére
2019. május 30. – a döntés meghozatalára

Hajdúnánás, 2019. április 15.
Szólláth Tibor
polgármester1
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Meghívott a napirendi ponthoz: Gyüre Anikó, a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıje

