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4.napirend: 

 
Előterjesztés címe és tárgya:  

a csabdi Napraforgó Óvoda önkormányzati kezelésbe vételéről szóló döntés 

 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 

Előterjesztő:    Dr. Tankó Károly polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Mint az a Tisztelt Képviselők által ismeretes, a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás az év végével működését meg kívánja szüntetni. Ehhez szükséges az általa még 
működtetett intézmények és szolgáltatások helyzetének mielőbbi rendezése.  
 
A VTKÖT tartja fenn – Alcsútdoboz önkormányzatával közösen működtetve – Csabdi község 
óvodáját. A közös működtetésnek jelenleg már nincs olyan pozitív eredménye, mely azt 
eredményezné, hogy az oktatási intézmény fenntartása olcsóbb legyen, sőt a közös 
működtetésnek gátja is a két telephely egymástól való földrajzi távolsága. Az oktatási 
intézmény dologi kiadásai telephelyenként adottak, és az alkalmazotti létszám esetében sem 
okoz megtakarítást a közös működtetés. 
 
Ennek megfelelően javasolom, hogy önkormányzatunk már most kezdeményezze a jelenlegi 
fenntartónál az oktatási intézmény fenntartói jogának átadását, illetőleg az intézmény 
átszervezést azzal, hogy ezen döntések meghozatala a jelen pillanatban a Társulási Tanács 
fenntartói hatáskörébe tartozik. A fenntartói jog átadása mellett egyidejűleg gondoskodni kell 
a településen jelenleg is folyó építési beruházás pályázati támogatásában a jogutódlás 
rendezéséről is. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése értelmében  

„(2) A fenntartó 
a) e törvényben foglalt keretek között - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 

köznevelési intézmény kivételével - dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási 
jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, fenntartói jogának 
átadásáról,” 

 
Ennek megfelelően Csabdi Község Önkormányzata jelenleg döntési kompetenciával az ügyben 
nem rendelkezik, hanem az átszervezést és az esetleges fenntartói jog átvételét tudja 
kezdeményezni a fenntartó döntésre jogosult szerve előtt. Javasolom ennek a döntésnek a 
mielőbbi meghozatalát elsősorban azért, hogy a fenntartó az intézmény működtetésével és 
átszervezésével kapcsolatos döntéseit időben meg tudja hozni, másodsorban pedig azért, hogy 
önkormányzatunk a 2014. évi költségvetés tervezése során már most világosan lássa az 
intézményfenntartás helyzetét. 
 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését.  

Tisztelettel: 
       Dr. Tankó Károly 
          polgármester 
 
Csabdi, 2013. október 21.  
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 

Csabdi Községi Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

.../2013. (XI.19) számú határozata 
a csabdi Napraforgó Óvoda fenntartói jogának átvételéről 

 

Csabdi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a csabdi Napraforgó Óvoda – 
jelenleg Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Háromhárs Óvoda Napraforgó 
Tagóvodája – fenntartása vonatkozásában az alábbi döntést hozza: 

1., A Képviselő-testület kezdeményezi a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulásnál, mint az oktatási intézmény jelenlegi fenntartójánál a fenntartói jog Csabdi 
Község Önkormányzatának történő átadását, akként, hogy az óvoda fenntartását és 
működtetését Csabdi Község Önkormányzata önálló óvodaként, Napraforgó Óvoda 
elnevezéssel kívánja ellátni. 

2., A Képviselő-testület kezdeményezi a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulásnál, mint az oktatási intézmény jelenlegi fenntartójánál a Háromhárs Óvoda 
Napraforgó Tagóvodája fejlesztésére elnyert pályázati támogatás vonatkozásában – az 1., 
pont szerinti fenntartói döntés meghozatala esetén – a jogutódlás kimondását, és annak a 
támogatást nyújtó Belügyminisztérium felé történő bejelentését. 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az intézmény fenntartói 
jogának megváltozásával és a pályázati jogutódlás átvezetésével kapcsolatos valamennyi 
jognyilatkozatot Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében megtegye. 
 

Felelős:  Polgármester 
Határidő:  A VTKÖT következő soros ülése, majd ezt  
   követően folyamatos 


