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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2012. november 29-én tartandó ülésére  

 
Tárgy:  Az óvoda, mint köznevelési intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő 

további  működtetéséhez szükséges döntés meghozatala  
  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 131/2012. (X. 30.)Kt. számú határozatával döntött a 2013. 
január 1-től hatályba lévő törvényi változások és az ebből adódó átszervezés 
miatt a közoktatási intézmény alapító okiratának módosításához szükséges 
intézkedések megtételéről. Határidőként a novemberi testületi ülést tűzte ki, de 
az előterjesztést nem lehet beterjeszteni, mivel a törvényi változás alapján az 
iskolai közoktatás fenntartójának személyében történő változás miatti alapító 
okirat módosítást még nem tudjuk átvezettetni és csak egy módosító okirattal 
lehet a képviselő-testület határozatában megjelölt feladatokat végrehajtani. 
 
A testületi döntés értelmében a közös igazgatású intézmény alapító okiratából 
törölni kell minden iskolai oktatáshoz kapcsolódó előírást, vagyont és 
telephelyet úgy, hogy csak az óvodai köznevelési feladatok ellátásához 
szükséges rendelkezések maradjanak meg.  
Ezt a döntést csak a törvényi változás hatályba lépésekor tudjuk végrehajtani, 
ezért kérjük, hogy az alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztés 
elkészítésére határidő hosszabbítást adjon a képviselő-testület.  
 
Az intézményi vagyon működtetési feladatairól a képviselő-testület úgy 
rendelkezett, hogy azt 2013. január 1-től a létrehozandó Önkormányzati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft-nek át kell adni a közfeladatot 
ellátó közalkalmazottak változatlan feltételű továbbfoglalkoztatási 
kötelezettségével.  
Erre vonatkozóan azonban szükséges a végleges döntést most meghozni, mivel a 
dolgozókat a Kjt. szabályai szerint a változást megelőzően 30 nappal értesíteni 
kell.  
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Fentiekre tekintettel kérjük, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek 
elfogadni. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2012 (X.30.) 
Kt.számú határozatában foglaltak végrehajtására elrendeli, hogy a Kossuth Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat intézményben az intézményi vagyon átadásához és 
további működtetéséhez szükséges feladatokat ellátó 10 fő közalkalmazott Kjt. 
25/A. § (8) bekezdésében foglaltak szerint az Önkormányzati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft-nél 2013. január 1-től történő 
változatlan feltételű továbbfoglalkoztatásához az intézményvezető a szükséges 
intézkedést tegye meg. 
 
Az intézményvezető gondoskodjon a feladat átadás-átvételhez ingó, ingatlan és 
eszközök leltározásáról és a 2012. december 31-ei állapot szerinti átadás-
átvételről.  
 
Határidő: a dolgozók értesítésére: 2012. november 30., leltár és átadás-átvételre 

vonatkozóan 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester, Bánfi Attila intézményvezető 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2012. (X. 30.) Kt. 
számú határozatában elrendelt alapító okirat módosítására vonatkozó 
előterjesztés határidejét 2012. november 30-ról 2012. december 15-ig 
meghosszabbítja. 
 
Kérjük, hogy a fenti határozati javaslatokat szíveskedjenek megtárgyalni és 
elfogadni. 
 
Füzesgyarmat, 2012. november 23. 
 
 
  Bere Károly     Botlik Tiborné  
           polgármester         jegyző 
 
 
 


