
 
 

1 
 

Tárgy: Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

121/2021. (V.31.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének és szervei Szervezeti és Működési 

szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormánya 

által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre 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 a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

Alapító okiratának módosítását jóváhagyja. 

2. A fentiek alapján az egységes szerkezetű Alapító Okirat és a módosító okirat 

aláírásáról, valamint a Magyar Államkincstár részére történő benyújtásáról saját 

hatáskörömben gondoskodom. 

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

testületnek. 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzat fenntartásában jelenleg három intézményben és az azokhoz 

tartozó telephelyintézményekben, így a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsődében, a 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodákban és a Százszorszép Óvodákban folyik óvodai nevelés. Az 

intézmények önálló költségvetési szerveknek minősülnek, azonban a gazdálkodásukkal 

kapcsolatos feladataikat Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 

Gazdasági Szervezete látja el. 

 

Kiskunhalas Város Polgármestere a 84/2021. (IV.30.) számú határozatban – a jogszabályi 

követelmények maradéktalan betartása mellett – döntött a Százszorszép Óvoda átszervezéséről.  

A fenti határozat elvi döntést tartalmaz arra nézve, hogy a Százszorszép Óvoda átszervezése 

megtörténjen, miszerint a Százszorszép Óvodák Felsővárosi Óvoda (6400 Kiskunhalas, 

Szabadság tér 3.) telephely a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményébe, a Vackor 

Óvoda (6414 Pirtó, Rákóczi utca 2.) telephely a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézménybe, 

továbbá a Százszorszép Óvodák székhely óvodája (6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.) a 

Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményébe beolvad 2021. augusztus 1. napjával. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.) 83. § (3) 

bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a fenntartó az átszervezéssel összefüggő 

döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a 83. § (4) bekezdésében foglaltak 

véleményét. Jelen esetben az érintett intézmények alkalmazotti közösségei és a szülői 

szervezetek véleményezték az intézményi átszervezést. 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde szülői szervezete 2021. május 12. napján 

véleményezte az átszervezéssel összefüggő elvi döntést. A jegyzőkönyv alapján a szülői 

közösség egyetértését fejezte ki az átszervezéssel kapcsolatban. Az érintett intézmény 
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alkalmazotti közössége is 2021. május 12. napján véleményezte az elvi döntést. Az alkalmazotti 

közösség a jegyzőkönyv alapján a polgármesteri határozatot ellenvetés nélkül, egyhangúlag 

elfogadta. Az intézményvezető a jegyzőkönyvek mellékleteként csatolt feljegyzése szerint – 

figyelemmel arra, hogy az óvoda alapító okiratában a nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

szakmai feladat kormányzati funkció szerepel – nem szükséges a nemzetiségi önkormányzattal 

véleményének beszerzése, ugyanis az óvodában magyar nyelven történik a nemzetiségi 

nevelés, a nemzetiségi hagyományok ápolása. 

A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák szülői szervezete 2021. május 12. napján véleményezte az 

átszervezéssel összefüggő fenntartói döntést. A jegyzőkönyv alapján a szülői közösség a 

döntést tudomásul vette. A Napsugár Óvodák alkalmazotti közössége 2021. május 10. napján 

véleményezte az átszervezést. A jegyzőkönyv alapján az alkalmazotti közösség részéről kérdés 

nem merült fel, a polgármesteri határozatban foglalt elvi döntést tudomásul vették. Az 

intézményvezető a jegyzőkönyvekhez csatolt mellékletben nyilatkozott arról, hogy az 

intézmény alapító okiratában ugyan szerepel a nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás – mely a 

magyar nyelven történő nevelést és a nemzetiségi hagyományok ápolását jelenti – az intézmény 

nem minősül nemzetiségi óvodának. A fentiek okán a nemzetiségi önkormányzat részéről az 

átszervezés véleményezése nem szükséges. 

A Százszorszép Óvodák szülői szervezete 2021. május 20. napján véleményezte az 

átszervezést, mellyel kapcsolatban több kérdés fogalmazódott meg a szülői szervezetet, illetve 

az óvodai csoportokat képviselő szülőkben. A felvetett kérdésekre adott válaszokat – a 

jegyzőkönyvben foglaltak alapján – a szülők elfogadták. Az átszervezéssel kapcsolatban 

további észrevétel nem érkezett. A jegyzőkönyv részét képezi a Tulipán, a Pillangó és a Maci 

csoport szülői szervezetének különvéleménye, melyek többségében a felvetett kérdéseket 

tartalmazzák. A Százszorszép Óvodák alkalmazotti közössége 2021. május 20. napján 

véleményezte az átszervezést. Az alkalmazotti közösség részéről több kérdés fogalmazódott 

meg, melyeket a fenntartó megválaszolt. Az átszervezéssel összefüggésben – a jegyzőkönyv 

alapján – további észrevétel, felvetés nem merült fel. 

Az átszervezés kapcsán a szükséges vélemények határidőben beérkeztek, a véleményezési 

szakasz lezárult, ezt követően a 118/2021. számú Polgármesteri határozat született a végleges 

döntésről. Ennek megfelelően az Önkormányzat fenntartásában lévő Százszorszép Óvoda 

átszervezése megtörténik, miszerint a Százszorszép Óvodák Felsővárosi Óvoda (6400 

Kiskunhalas, Szabadság tér 3.) telephely a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

intézményébe, a Vackor Óvoda (6414 Pirtó, Rákóczi utca 2.) telephely a Kiskunhalasi 

Napsugár Óvodák intézménybe, továbbá a Százszorszép Óvodák székhely óvodája (6400 

Kiskunhalas, Vasút utca 2.) a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményébe beolvad 2021. 

augusztus 1. napjával. 

Figyelemmel arra, hogy a veszélyhelyzet meghosszabbításra került, valamint a jogszabályi 

felhatalmazások alapján polgármesteri határozat formájában - a jogvesztő határidőre különös 

figyelemmel – került meghozatalra az átszervezéssel összefüggő végleges döntés. 

A fentiekre tekintettel szükséges a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 

módosítása akként, hogy a Felsővárosi Óvoda új telephelyként felvételre kerüljön. 
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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 veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 

Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 

szűnik meg.  

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. (1) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

Kiskunhalas, 2021. május 31. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k.  

polgármester 

 


