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Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 6. pontja 
értelmében a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében gondoskodni 
az óvodai ellátásáról. 
A feladat ellátása sokféleképpen megoldható, saját intézmény fenntartásával vagy feladat-ellátási 
megállapodás megkötése útján más típusú intézményfenntartóval. 
Makó Város Önkormányzata és a Szeged-Csanádi Egyházmegye (továbbiakban: Egyházmegye) 
között létrejött megállapodások alapján az Egyházmegye 2012. szeptember 1. napján 
megalapította a Makói Katolikus Általános Iskola és Óvodát. Az intézmény székhelyén (Makó, 
Návay Lajos tér 12/A.) és a tornateremben (Makó, Vásárhelyi u. 4.) általános iskolai nevelés-oktatás 
folyik, míg telephelyein a Makó, Tulipán u. 40/B. szám alatti, illetve a Makó, Zrínyi u. 57. szám alatti 
feladatellátási helyen egy-egy 3 csoportos óvoda működik.

Annak ellenére, hogy Makó Város Önkormányzata nem intézményfenntartóként határozza meg a 
város oktatási életét, elsődleges célja a Makó Város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási 
intézmények szellemi sokszínűségének és a nevelés-oktatás területén most tapasztalható magas 
színvonal hosszú távú megtartása és biztosítása kapcsán az egyensúly biztosítása az állami, illetve 
világnézetileg elkötelezett katolikus és református fenntartók között. Sajnálatos módon a demográfiai 
mutatók szerint egyre kevesebb gyermek születik, így az intézmények évről-évre kénytelenek 
szembenézni az alacsony gyermeklétszám által generált problémákkal. 

Fentiekre tekintettel szóbeli tárgyalások történtek Dr. Kiss-Rigó László püspök úrral és Lobmayer 
Ágnes M. Judittal, a Boldogasszony Iskolanővérek (továbbiakban: Rend) 
tartományfőnöknőjével, arra vonatkozóan, hogy  a Makó, Zrínyi u. 57. szám alatti feladatellátási 
helyen működő óvoda fenntartását kezdeményezik az Egyházmegyétől a Boldogasszony 
Iskolanővérek részére. A Rend jelenleg is jelen van Makó oktatási életében fenntartóként, hiszen a 
Szent István Általános Iskolát és Szent Gellért Diákotthont (továbbiakban: SZIGNUM) 2007 
szeptemberétől vette át püspöki fenntartás alól. A tartományfőnöknő a SZIGNUM strukturális 
átszervezésére vonatkozó elképzelései alapján  a 2015/2016. nevelési évtől az intézmény két 
tannyelvű általános iskola és óvodaként működne, amennyiben a Képviselő-testület a támogatását 
adja a fenntartói jog átvételéhez. 

Makó Város Önkormányzatának jövőbeli tervei között szerepelhet a Honvéd városrész komplex 
rehabilitációja. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia hivatalosan is városi szintű szegregátumként 
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kezeli ezen városrészt. Makó roma lakosságának 80%-a Honvédben él, tekintettel erre a városrész 
komplex rehabilitációjára kell törekedni a korábbi felszámolási törekvésekkel szemben. Ezt az itt 
lakó emberek lakóhelyükhöz, etnikumukhoz és életformájukhoz való ragaszkodás is alátámasztja. A 
fenti törekvések indokolttá teszik, hogy az érintett városrészben működő óvodát is bevonjuk ebbe a 
fejlesztési programba, ezáltal a problémákat komplexen tudjuk kezelni intézményi szinten is, illetve 
szociális város rehabilitáció keretében.

Fentiekre tekintettel felmerül és javasolt a Makó, Tulipán u. 40/B. szám alatti feladatellátási hely 
fenntartásának visszavétele az Egyházmegyétől az Önkormányzat részére, és javasolt feladatellátási 
hely Makói Óvoda tagintézményeként történő kialakítása. A döntés a Makói Óvoda tekintetében 
átszervezésnek minősül.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. § (értelmező 
rendelkezés) 11. pontja alapján: intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az 
alapító okirat 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve 
az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.
Ez az óvoda tekintetében a következő eseteket érinti:
a)az intézmény típusát,
b)az intézmény feladatellátási helyét,
ba)székhelyét,
bb)tagintézményét,
bc)telephelyét,
c)alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
d)nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 
tanulólétszámot,
e)a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati 
jogát.

Az átszervezési eljárási lépései:
1. szándéknyilatkozat - elvi döntés
2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása
3. döntés
4. költségvetési rendelet módosítása
5. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása.

1. Az Nkt. rendelkezéseiből következően a képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, (elvi 
döntést) a tervezett szándékáról: az intézményátszervezéséről.

A szándéknyilatkozat képezi a véleményeztetési eljárás alapját.

Az Nkt. 83. § 2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó dönt az intézmény átszervezéséről.

2. Az Nkt. 83. § (3) bekezdése alapján a fenntartónak 
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
b) átszervezésével,
c) feladatának megváltoztatásával,
d) nevének megállapításával,
e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az alábbi szervezetek 
véleményét:
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az óvodaszék,
c) a szülői szervezet.

Ezen vélemények kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a 
véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére 
áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva -

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2. oldal



legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 6. § (3) 
bekezdés alapján a képviselő-testület a döntése előtt az érintett, megfelelő szintű 
szakszervezetekkel véleményezteti a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes ágazatokba tartozó 
csoportját érintő intézkedés tervezetét. A tervezetet a döntés előtt legalább tizenöt nappal meg 
kell küldeni a véleményezésre jogosult szakszervezeteknek.

3. Döntés az átszervezésről
A véleményezési eljárást követően dönthet a képviselő-testület az intézményátszervezéséről.

Az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus 
hónapok kivételével - nevelési évben
a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
b) óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg,
c) óvoda feladatait nem változtathatja meg.

Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása 
éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,
d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban.

Az eljárás a Makói Óvodába járó gyermekek jogviszonyát, illetve a közalkalmazottak jogviszonyát 
nem érinti, a Tulipán Utcai Óvodában jogviszonnyal rendelkező gyermekek jogviszonya a Makói 
Óvodában folytatódik tovább, alkalmazotti közössége átvételre kerül, közalkalmazotti státuszban 
folytatják tovább nevelő-oktató munkájukat.  

4. Költségvetési rendelet módosítása
Az intézmény átszervezésének pénzügyi kihatásai is vannak.
A képviselő-testületnek módosítania kell költségvetési rendeletét, mert a döntés érinti az intézmény 
költségvetését, létszámkeretét.

5. Az átszervezés során nem szabad elfeledkezni az intézményi dokumentumok 
felülvizsgálatáról, módosításáról.
Az alapító okirathoz igazodva módosítani kell a szabályzatokat: a szervezeti és működési szabályzatot, a 
minőségirányítási programot, a nevelési, illetve pedagógiai programot, valamint a házirendet.
Az Nkt. 85. § (1) bekezdése alapján a fenntartónak, a működtetőnek, ha egyetértési joga van a 
köznevelési intézmény SZMSZ-e, házirendje, pedagógiai programja tekintetében, az egyetértés 
kialakítására harminc nap áll rendelkezésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti okokra hivatkozva kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő–testülete úgy határoz, hogy támogatja  a Makói Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda Makó, Zrínyi u. 57. szám alatti épületben működő óvodai feladat-ellátási 
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hely fenntartói jogának Szeged-Csanádi Egyházmegye részéről történő átadását a Boldogasszony 
Iskolanővérek részére.

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő–testülete felhatalmazza Makó város polgármesterét arra, 
hogy a Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda Makó, Zrínyi u. 57. szám alatti épületben 
működő óvodai feladat-ellátási hely átadásával kapcsolatos tárgyalásokat a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye és a Boldogasszony Iskolanővérek vezetőségével folytassa le.  

3. Makó Város Önkormányzat Képviselő–testülete felkéri a polgármestert, hogy a fenntartói jog 
átadásával kapcsolatos tájékoztatásokat, véleményezési eljárásokat folytassa le.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
- Szeged-Csanádi Egyházmegye
- Boldogasszony Iskolanővérek   
- Irattár

2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő–testülete úgy határoz, hogy a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye fenntartása alatt álló Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6900 Makó, Tulipán 
u. 40/B. feladatellátási helyen működő óvoda fenntartói jogát át kívánja venni 2015. augusztus 31. 
napjától.

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő–testülete felhatalmazza Makó város polgármesterét arra, 
hogy a Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda Makó, Tulipán u. 40/B. szám alatti épületben 
működő óvodai feladat-ellátási hely átadásával kapcsolatos tárgyalásokat a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye vezetőségével folytassa le. 

3. Makó Város Önkormányzat Képviselő–testülete szándéknyilatkozatát fejezi ki, és az alábbi elvi 
döntést hozza a fenntartásában lévő Makói Óvoda 2015. augusztus 31. napi hatállyal történő 
átszervezéséről:

a) A Makói Óvoda költségvetési szervbe, illetve köznevelési intézménybe telephelyként, illetve 
tagintézményként beépül a 6900 Makó, Tulipán u. 40/B., Makói Óvoda Tulipán Utcai 
Tagintézményként.

4. Makó Város Önkormányzat Képviselő–testülete az 3. pontban szereplő óvoda átszervezéséről 
szóló végleges döntését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) 
bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 6. §-ban előírt 
egyeztetések lefolytatása és vélemények beszerzése után hozza meg.

5. Makó Város Önkormányzat Képviselő–testülete felkéri a polgármestert, hogy fenti pontokban 
szereplő döntések alapján a 4. pont szerinti eljárást bonyolítsa le, és a végleges döntések meghozatala 
érdekében az intézmény alapító okiratát terjessze be a Képviselő-testület elé.

6. Makó Város Önkormányzat Képviselő–testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-5. pont szerinti 
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döntésekről tájékoztassa az érintett köznevelési intézmények vezetőit.

Felelős: polgármester
Határidő: 2. pont tekintetében: azonnal, 3-6.pont tekintetében: 2015. május 29.

Erről értesítést kap: 
l Makó város polgármestere 
l Makó város jegyzője
l Szeged-Csanádi Egyházmegye
l Érintett intézmény
l Irattár

Makó, 2015. április 8. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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