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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
KISZOMBOR
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésének 6. pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik az óvodai ellátás.
A Képviselő-testület előtt ismert tény, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 245/2015.(XII. 15.) KNÖT határozatában a Ferencszállás Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2015.(XI. 06.) Önkormányzati határozatára, valamint
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 131/2015.(XI. 26.) Önkormányzati
határozatára figyelemmel szándékát fejezte ki, hogy a Kiszombor Térségi Szociális,
Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulást – a Társulási megállapodás XIV. 1. a)
pontja alapján - 2016. augusztus 31. napjával közös megegyezéssel meg kívánja szüntetetni.
A Képviselő-testület 94/2016. (IV. 26.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy – a
társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeivel egyetértésben – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2)
bekezdése, valamint 91. § b) pontja alapján a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és
Óvodai Önkormányzati Társulást 2016. augusztus 31. napjával – figyelemmel a Társulási
megállapodás XIV. 1. a) pontjára - közös megegyezéssel megszünteteti, a megszüntetésről
szóló megállapodást jóváhagyta.
A Társulás megszűnését követően a települési önkormányzatok gondoskodnak az óvodai
neveléssel kapcsolatos feladat ellátásáról.
Tekintettel arra, hogy a Társulás megszüntetése érinti az Óvoda (és tagóvodái)
feladatellátását, a döntések meghozatala során figyelemmel kell lenni az Nkt. 84. § (7)
bekezdésében foglaltakra, miszerint:
„(7) A fenntartó, az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási
intézmény által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter 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.
Fentiek alapján a szükséges döntéseket legkésőbb 2016. május 31. napján kell meghozni.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) értelmében 2015.
január 1-jétől az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár
honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni.
Az Áht. 111. § (26) bekezdése értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési szervek
alapító okiratainak soron következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell
átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát.
E rendelkezés alapján lehetőség van arra, hogy az alapító okirat módosítással nem érintett
részeit az új formanyomtatványnak megfelelően vezesse át az alapító okirat kiadására jogosult
szerv, anélkül, hogy arról külön rendelkezne a módosító okiratban.
Fentiekre tekintettel a módosítások átvezetésre kerültek, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyában dönteni szíveskedjen.
Kiszombor, 2016. május 26.
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