
Tárgy: Döntés a Kiskunhalas Város Önkormányzata által fenntartott Kiskunhalasi Napsugár 
Óvodák átszervezéséről 

38/2020. (V.29.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata úgy dönt, hogy – összhangban a 29/2020. (V.25.) 
Polgármesteri határozattal, figyelembe véve a véleményezésre jogosult szervek 
véleményét - a Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák telephelyeit átszervezi úgy, hogy a Magyar Utcai 
Óvodát, mint telephelyet (6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.) megszünteti és helyette a 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Kertvárosi Óvodát székhelyként (6400 Kiskunhalas, 
Gárdonyi Géza utca 1/A.) létrehozza. Az Ady Endre Utcai Óvoda (6400 Kiskunhalas, 
Ady Endre u. 4.) 2020. szeptember 01.napjától telephelyként működik tovább. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata – összhangban a 29/2020. (V.25.) Polgármesteri 
határozattal, figyelembe véve a véleményezésre jogosult szervek véleményét – elfogadja 
a jelen határozat mellékleteiben szereplő Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Alapító 
Okiratának módosítását és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot. Az Alapító Okirat 
és az intézmény átszervezés 2020. szeptember 01. napján lép hatályba. 

3. Az Alapító Okirat kiadmányozásáról és záradékolásáról saját hatáskörben 
gondoskodom.  

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Polgármestereként az átszervezéshez 
szükséges jognyilatkozatok megtételéről, aláírásáról és az esetleges módosítások 
aláírásáról saját hatáskörben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek.  

INDOKOLÁS 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Polgármestere a 29/2020. (V.25.) határozatával elvi 
döntést hozott arról, hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák telephelyeit átszervezi úgy, hogy a Magyar Utcai Óvodát, mint 
telephelyet (6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16.) megszünteti és helyette a Kiskunhalasi Napsugár 
Óvodák Kertvárosi Óvodát új telepként és székhelyként (6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza 
utca 1/A.) létrehozza. 
 
Az Nkt. 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,  
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)  
g)  
h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 
véleményét.  
Az Nkt. 84. § (3) bekezdése 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.  
 
Az átszervezés tervezett eljárási lépései: 
1. szándéknyilatkozat -elvi döntés, (amely megtörtént 29/2020 Polgármesteri határozattal) 
2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása, (amely megtörtént 2020. május 
hónapjában) 
3. döntés, alapító okirat módosítása (jelen határozattal) 
4. MÁK nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatása 
5. költségvetési rendelet módosítása 
6. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása 
 
A Köznev. tv. által előírt véleményezési eljárás lefolytatásra került, a beérkezett vélemények 
támogatják az óvodai ellátás tervezett átszervezését a Magyar Utcai Óvoda megszűntetését a 
Kertvárosi Óvodába történő átköltözéssel és a Kertvárosi Tagóvodát székhelyként történő 
Óvoda intézményének megszüntetését, és így új önkormányzati fenntartású székhely óvoda 
intézmény létrehozását. 
 
Az intézmény alapítás alapító okirat elfogadásával, illetve kiadásával történik. Az alapító okirat 
kötelező tartalmi elemeit jogszabályok rögzítik, mely alapján előkészítésre került az óvoda 
alapító okirata. 
Az intézmény átszervezés a Möt. 42.§ 7. pontja alapján szintén a képviselő-testület át nem 
ruházható hatáskörébe, és a minősített többséget igénylő döntési körbe tartozik, ezért az 
intézmény átszervezése, és így az alapító okirat elfogadása a képviselő-testület minősített 
többségét igényli. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése 
alapján a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. Magyarország Kormánya a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 
(III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem 
tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 
 



A törvény idézett rendelkezésében szereplő korlátozás nem döntési, hanem „állásfoglalási”, 
véleményezési jogkör. Alapját a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) 42. §-a jelenti. Ez a szakasz a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit 
tartalmazza, melynek 7. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át 
„intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése”. E szakasz 11. pontja rendelkezik arról, 
hogy nem ruházható át „állásfoglalás önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszűntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti”. 
Mindezekből egyértelműen kitűnik, hogy a Kat. 46. § (4) bekezdésének rendelkezése nem a 
döntési, hanem az állásfoglalási hatáskör gyakorlását nem teszi lehetővé a polgármester – 
társulások esetében a társulási tanács elnöke – számára a veszélyhelyzetben.  
A fentiek alapján intézmény átszervezéséről is dönthet a polgármester, természetesen 
figyelemmel a jelzett általános döntési keretekre (szükségesség, arányosság, halaszthatatlan 
eset). 
 
A lefolytatott véleményezési eljárás, valamint a jogszabályi előírások alapján előkészített és 
előterjesztett óvodai alapító okiratot elfogadásáról szükséges döntést hozni. 
 
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 
 
Kiskunhalas, 2020. május 29. 

 
 
 
 
Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 

 
 



1. számú melléklet 

Okirat száma: 5/2020 

Módosító okirat 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák a Kiskunhalas Város Önkormányzata által 2019. július 17. napján kiadott 
8/2019.sz. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a …./2020. számú 
polgármesteri határozattal a következők szerint módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 1.2. pontjának az 1.2.1.pontja, a költségvetési szerv székhelye az alábbiak szerint 

módosul: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza u. 1./A 
 
2. Az alapító okirat 1.2. pontjának 1.2.2. pontjába foglalt táblázat következő sora elhagyásra kerül: 
 

 telephely megnevezése telephely címe 

2 Magyar Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16. 
 
 
3. Az alapító okirat 1.2. pontjának az 1.2.2. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:  

 

 telephely megnevezése telephely címe 

3 Ady Endre Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4. 

 
4. Az alapító okirat 6.3. pontjába foglalt táblázat következő sora elhagyásra kerül: 
 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

3 
Telephely: Magyar Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, 
Magyar u. 16.  

óvoda 48 

 
 
5. Az alapító okirat 6.3. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: 
 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

4 
Telephely: Ady Endre Utcai Óvoda, 6400 
Kiskunhalas, Ady Endre u. 4.  

óvoda 76 

 
6.Az alapító okirat 6.3. pontjába foglalt táblázat sorai az alábbiak szerint módosul: 
 

 
feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 

tanulólétszám 

1 Székhely: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza u. 1./A óvoda 60 

2 
Telephely: Szilády Áron Utcai Óvoda 6400 
Kiskunhalas Szilády Áron utca 12.. 

óvoda 52 
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7. Az alapító okirat 6.4. pontjába foglalt táblázat következő sora elhagyásra kerül: 
 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

3 
6400 Kiskunhalas, Magyar u. 16. 2264/1 állami tulajdon, 

használati jog 
óvodai nevelés 

 
8. Az alapító okirat 6.4. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki: 

 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

3 
6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza u. 
1./A. 

2884/3 saját tulajdon óvodai nevelés 

 
 
Jelen módosító okiratot 2020. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 
 

Kiskunhalas, „időbélyegző szerint” 



 2. számú melléklet 

Okirat száma: 6/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kiskunhalasi Napsugár Óvodák  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas Gárdonyi Géza u. 1./A 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Szilády Áron Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 12. 

2 Átlós Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 1. 

3 Ady Endre Utcai Óvoda 6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 4. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, ellátás (integrációs és képesség 
kibontakoztató felkészítés halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára is); sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral – küzdő gyermekek számára is), 
ellátása; nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (kizárólag magyar nyelven folyó cigány 
kisebbségi óvodai nevelés, ellátás); óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai; 
gyermekétkeztetés; munkahelyi étkeztetés. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek 

3 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 
091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

5 091130 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

6 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív 
napközbeni ellátás útján 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező körzeti feladatokat ellátó 
intézmény. Kiskunhalas Város közigazgatási területén belül a fenntartó által meghatározott 
felvételi körzettel rendelkezik. Szabad kapacitása terhére az intézmény más településekről 
is vehet fel gyermekeket. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-
testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A vezető 
közalkalmazotti jogviszonyban kerül kinevezésre. A pályázati eljárással kapcsolatos 
feladatokat a Jegyző látja el. A munkaáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb 
munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.  
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.2. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező intézmény, a 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete, (6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17.) látja el. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi Géza 
u. 1./A  

óvoda 60 

2 
Telephely: Szilády Áron Utcai Óvoda 6400 
Kiskunhalas Szilády Áron utca 12.. 

óvoda 52 

3 
Telephely: Átlós Utcai Óvoda, 6400 
Kiskunhalas, Átlós u. 1. 

óvoda 51 

4 
Telephely: Ady Endre Utcai Óvoda, 6400 
Kiskunhalas, Ady Endre u. 4.  

óvoda 76 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
6400 Kiskunhalas, Ady Endre u. 
4. 

3665 saját tulajdon óvodai nevelés 

2 
6400 Kiskunhalas Szilády Áron 
utca 12. 

2234 saját tulajdon óvodai nevelés 

3 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 1. 078/59 saját tulajdon óvodai nevelés 

4 
6400 Kiskunhalas, Gárdonyi 
Géza u. 1./A. 

2884/3 saját tulajdon óvodai nevelés 

 


