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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  
MAKÓ 
  
Tisztelt   
  

  ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz.:  
Üi.:

1/709-1/2015/I.
Koczkáné dr. Szabó Gabriella

 Tárgy: Tájékoztató fenntartói döntések 
meghozatala kapcsán

Melléklet: 

Képviselő-testület!

Makó Város Önkormányzata a 102/2015. (IV.9.) MÖKT. h. számú és a 103/2015. (IV.09.) MÖKT 
h. számú határozatával szándéknyilatkozatot adott ki a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartása 
alatt álló Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6900 Makó, Zrínyi u. 57. szám alatti telephely 
fenntartásának a Boldogasszony Iskolanővérek részére történő átvétele, és a 2015/2016. nevelési 
évtől a SZIGNUM  telephelyeként történő működtetése támogatására vonatkozóan, illetve a 6900 
Makó, Tulipán u. 40/B. feladat-ellátási helyen működő óvoda fenntartói jogának visszavételére. 
Ebben kinyilvánította arra vonatkozó szándékát, hogy Makó Város Önkormányzat Képviselő–
testülete a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartása alatt álló Makói Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda 6900 Makó, Tulipán u. 40/B. feladat-ellátási helyen működő óvoda fenntartói jogát át kívánja 
venni 2015. augusztus 31. napjától. 
  
Továbbá, Makó Város Önkormányzat Képviselő–testülete felhatalmazta Makó város polgármesterét 
arra, hogy a Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda fenti két telephelyén működő óvodai feladat-
ellátási helyek átadásával kapcsolatos tárgyalásokat és véleményeztetési eljárásokat a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye és a Boldogasszony Iskolanővérek vezetőségével, valamint az érintett szervezetek 
tekintetében folytassa le.  
  
Ezzel egy időben Makó Város Önkormányzat Képviselő–testülete szándéknyilatkozatát fejezte ki, és 
az alábbi elvi döntést hozta a fenntartásában lévő Makói Óvoda 2015. augusztus 31. napi hatállyal 
történő átszervezéséről: a Makói Óvoda költségvetési szervbe, illetve köznevelési intézménybe 
telephelyként, illetve tagintézményként beépül a 6900 Makó, Tulipán u. 40/B., Makói Óvoda 
Tulipán Utcai Tagintézményként. 
  
Makó Város Önkormányzat Képviselő–testülete az óvoda átszervezéséről szóló végleges döntését a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (3) bekezdésében, 
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 6. §-
ban előírt egyeztetések lefolytatása és vélemények beszerzése után hozza meg. 
  
A tárgyalások eredményeként alakult ki az az álláspont, mely szerint a Boldogasszony Iskolanővérek 
2015. augusztus 31. napjától átvenné a Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda Makó, Zrínyi u. 
57. szám alatt lévő óvodai feladat-ellátási helyének fenntartói jogát, illetve Makó Város 
Önkormányzata 2015. augusztus 31. napjától átvenné a Makó, Tulipán u. 40/B. szám alatti 
telephelyen működő óvodai feladat-ellátási helyének fenntartói jogát. 
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A tárgyalások eredményeként folyamatosan ütemezve történtek meg az alkalmazotti közösségek, a 
szakszervezet, valamint a szülők tájékoztatása az átadással kapcsolatosan az egyházak képviselőinek 
részvételével. Valamennyi érintett szervezet részére 2015. május 5. napján elektronikus és papír 
alapon is megtörtént a tájékoztató anyagok megküldése. A szóbeli tájékoztatók megtartására az 
alkalmazotti közösség, a szakszervezet és a szülők részére a Makói Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda Makó, Tulipán u. 40/B. szám alatti feladat-ellátási helyen 2015. május 11. napján, a Makói 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda Makó, Zrínyi u. 57. szám alatti feladat-ellátási helyen és a 
SZIGNUM épületében 2015. május 12. napján, a Makói Óvoda tekintetében pedig 2015. május 13. 
napján került sor. 
  
A Zrínyi Utcai Óvoda átadás-átvételére vonatkozó véleményeztetési eljárások eredményeként 
megállapítható, hogy a Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda alkalmazotti közössége támogatta 
az eljárást, amennyiben az ott dolgozó alkalmazottak foglalkoztatása biztosítva lesz az átvétel 
folyamán, a szülői kiosztott szándéknyilatkozatok összesítése alapján a 70 db szándéknyilatkozatból 
69 db érkezett vissza, valamennyi érvényes volt, és 68 esetben támogatták a szülők, 1 esetben pedig 
nem az átszervezést. A SZIGNUM alkalmazotti közössége, diákönkormányzata és szülői szervezete 
egyetértett az átszervezéssel. 
  
A Tulipán Utcai Óvoda átadás-átvételére vonatkozó véleményeztetési eljárások eredményeként 
megállapítható, hogy a Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda alkalmazotti közössége nem 
támogatta az átszervezést, a szülői kiosztott szándéknyilatkozatok összesítése alapján az 55 db 
szándéknyilatkozatból 55 db érkezett vissza, valamennyi érvényes volt, és 55 esetben nem 
támogatták a szülők az átszervezést. A Makói Óvoda alkalmazotti közössége és szülői szervezete 
támogatja az átszervezést, a kiosztott szándéknyilatkozatok összesítése alapján az 512 db 
szándéknyilatkozatból 371 db érkezett vissza, ebből 310 db érvényes volt, és 163 esetben 
támogatták, 147 esetben nem támogatták a szülők az átszervezést. 
  
Az óvodákban óvodaszék nem működik. 
  
A Kjt.) 6. § (3) bekezdése alapján be kell szerezni az érintett, megfelelő szintű szakszervezetek 
véleményét is. A Pedagógusok Szakszervezetének képviselője részt vett a tájékoztatón, a kialakított 
vélemény szerint a Makói Óvoda átszervezésével egyetértenek. 
  
Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása 
éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói 
jogának átadásával, illetve a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban. 
  
Tekintettel  azonban arra, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye döntése - arra vonatkozóan, 
hogy támogatja vagy nem támogatja fenti eljárások lefolytatásának eredményeképpen az átszervezést 
a két óvodai feladat-ellátási hely fenntartói jogának átadás-átvétele tárgyában - nem érkezett meg, a 
szükséges döntéseket Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghozni nem tudja. 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A fenti okokra hivatkozva, kérem a tájékoztató elfogadását. 
  
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fenntartói döntések 
meghozatala kapcsán tárgyú tájékoztatót megtárgyalta, és azt elfogadja. 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó Város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal - Jegyzői Iroda 
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- átszervezés által érintettek 
- Irattár  
  

Makó,  2015. május 29. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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