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4 .  N a p i r e n d  

E LŐT E R J E S Z T É S  
Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás megszüntetése – elvi döntés 

 
Tisztelt képviselő-testület! 

 
Tolmács Község Önkormányzata 2008. szeptember 1-jétől az óvodai nevelést Bánk Község 
Önkormányzatával fenntartott Intézményi Társulás útján biztosítja. 
A Társulás 2008-ban elsősorban gazdasági okokból (a társulás által fenntartott óvodai intézmények 
magasabb állami támogatásban részesültek) került létrehozásra. A 2013. évtől életbe lépő, feladat alapú 
állami támogatási rendszer nem nyújt többlettámogatást a társulás által működtetett óvodai 
tevékenységhez, ezért a társulás fenntartásának elsődleges indoka megszűnt.  
Bánk Község Önkormányzata kezdeményezte a Társulás megszűntetését, hivatkozva arra, hogy a 
Társulás gazdasági előnnyel nem jár, ugyanakkor többlet adminisztrációs (számviteli, jogi) feladattal 
jár. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev.tv.) az oktatási-nevelési 
intézmény átszervezésével kapcsolatban a következő előírásokat tartalmazza: 
 
A fenntartó 

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 alábbiak véleményét: 
A döntés előtt ki kell kérni: 

a) az intézmény alkalmazotti közössége, 
b) az óvodaszék, az iskolaszék, 
c) a szülői szervezet, 
d) az iskolai diákönkormányzat, 
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési 

joggal – a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi 
önkormányzat, 

f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara, 
g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, 
h) a működtető önkormányzat 

véleményét. 
A Köznev.tv. előírja, hogy a fenntartó nevelési évben – július-augusztus hónapok kivételével – óvodát 
nem szervezhet át, fenntartói jogát nem adhatja át. 
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, nevelési-oktatási intézmény 
átalakításával  - amely történhet szétválasztással – kapcsolatos döntését legkésőbb az intézkedés 
tervezett végrehajtása éve május utolsó munkanapjáig hozhatja meg. 
 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az óvodai társulás megszüntetésének és az óvodai 
intézmény átalakításával kapcsolatos kérdésben szíveskedjen elvi döntést hozni. 
 
Tolmács, 2014. április 9. 

 Hajnis Ferenc 
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 polgármester 

 

 

…../2014. (IV…..) Képviselő-testületi határozati javaslat 

 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai nevelés átszervezésével 
kapcsolatban – Bánk Község Önkormányzat kezdeményezésére – elvi döntést hoz arra vonatkozóan, 
hogy szándékában áll a Tolmács-Bánk Óvodai Intézményi Társulás 2014. július 31. napjával történő 
megszüntetése. 

A képviselő-testület az óvodai nevelés átszervezése, átalakítása során meg kívánja szüntetni az 
intézményi társulást, és az intézményi társulás fenntartásában működő Tolmács-Bánk Óvoda intézmény 
2014. augusztus 1-jétől szétválasztással Tolmács Község Önkormányzatának fenntartásában, a 
Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája Bánk Község Önkormányzatának fenntartásában működik 
tovább. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvodai nevelés társulás keretében történő 
megszüntetése, illetve az óvodai működés átszervezése, átalakítása (szétválasztása) érdekében tegye 
meg a szükséges intézkedéseket, az átszervezéshez szükséges képviselő-testületi döntés meghozatala 
céljából folytassa le a jogszabály által előírt véleményezési eljárást, majd a kidolgozott javaslatot döntés 
céljából terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 


