
 
K I V O N A T 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 29. napján, a városháza  
I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14.  – rendes, nyílt– ülés jegyzőkönyvéből. 

 
222/2013. (V.29.) MÖKT h. 
Tárgy: Belvárosi Óvoda megszüntetése 
 
 

H A T Á R O Z A T   
  

 
1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjába foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 
fenntartásában működő Belvárosi Óvodát 2013. augusztus 1. napjával megszünteti.  A 
megszüntetés módja: általános jogutódlással történő átalakítás, egyesítés (beolvadás) 
 
2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja a Belvárosi Óvoda megszüntető okiratát.  
 
3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 14. § 
b) pontja szerint gondoskodjon a megszűnő intézménnyel kapcsolatos eszközök és források 
leltározásáról és a vagyonátadás lebonyolításáról.  
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint 
gondoskodjon a megszűnő intézmény éves költségvetési beszámolójának elkészítéséről.  
 
5. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján úgy dönt, hogy a megszűnő 
intézmény díjbeszedési jogosultsága (étkezési díj) a jogutód Újvárosi Óvoda részére kerül 
átadásra.  
 
6. A Képviselő-testület felkéri a megszűnő intézmény vezetőjét, hogy az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés e) 
pontja szerint tájékoztassa a Belvárosi Óvoda foglalkoztatottait arról, hogy a közalkalmazotti 
jogviszonyt a megszüntetés nem érinti, jogutódlás folytán közalkalmazotti jogviszonyuk a 
megszüntető okiratban foglaltak szerint az Újvárosi Óvoda intézményben folytatódik.  
 
7. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy létszámváltozással kapcsolatos döntést 
átvezetése érdekében a költségvetési rendelet módosítást készítse elő 2013. augusztus 1. napi 
hatállyal.  
 
8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-6. pontban szereplő döntésekről 
értesítse a Belvárosi Óvoda vezetőjét, továbbá gondoskodjon a megszüntető okirat - 
nyilvántartásba vétel céljából - a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához való 
megküldéséről. 
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Felelős: 1-2., 4-5., 8. pont: polgármester 
7. jegyző 
3., 6. pont: megbízott óvodavezető 
 
Határidő: értesítésre, a Magyar Államkincstár részére való megküldésre: a döntést követő 8 
napon belül, rendelet módosítás: soron következő képviselő-testületi ülés 
leltározásra, vagyonátadásra: 2013. július 31. 
költségvetési beszámoló elkészítésére: 2013. szeptember 30. 
 
 
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. 
  
Erről értesítést kap: 
• Makó város polgármestere  
• Makó város jegyzője  
• Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya  
• Belvárosi Óvoda 
• Irattár 

 
K. m. f. 

 
      Dr. Buzás Péter s. k.                  Dr. Bánfi Margit s. k.  
     polgármester                            jegyző 
 
 

      Molnár László s. k.                                           Toldi János s. k.  
                      jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő  

 
A kivonat hiteléül: 

 
Záradék: 
 
A képviselő-testület a határozatot 2013. május 29-i ülésén fogadta el. 
A határozat 2013. május 30-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2013. május 30. 
 
 
 
                                                         Dr. Bánfi Margit 

jegyző 


