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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése szerint 2013. január 1-től – az óvodai nevelés kivételével – az állam gondoskodik 
az alapfeladatok ellátásáról.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
6. pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok körében
gondoskodni az óvodai ellátásról. Tapolca város e feladatának a Tapolcai Óvoda
fenntartásával és működtetésével tesz eleget. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2008-ban hajtott végre átszervezést az intézményben. 
Az elmúlt öt év alatt összegyűjtött tapasztalatok, jogszabályi, valamint az óvoda életében 
bekövetkezett változások a Tapolcai Óvoda ismételt intézményátszervezését indokolják.

2013. szeptember 1-től megváltozott az intézmény vezetőjének személye, és az 
„óvodahasználók” körében a székhely, intézményegység, tagintézmény elnevezések is
gyakran félreérthetőnek tűntek. 

Az Nkt. 4. § (értelmező rendelkezés) 11. pontja alapján intézményátszervezés minden olyan 
fenntartói döntés, amely az alapító okirat 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak
bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a 
feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.
Az Nkt. 21. § (3) bekezdése szerint „A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai
alapdokumentuma tartalmazza:

a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét, 

b) az intézmény – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos nevét,



c) az intézmény típusát,

d) az intézmény feladatellátási helyét,

da) székhelyét,

db) tagintézményét,

dc) telephelyét,

e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,

f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási  helyenként felvehető maximális 
gyermek-, tanulólétszámot…..”

Mint a fentiekből is látható, az óvoda székhelyének, tagintézményének módosulása 
intézményátszervezésnek minősül. 

A Tapolcai Óvoda alapító okirata szerint az intézmény székhelye jelenleg a Tapolca, Dobó tér
5. sz. mivel a korábbi vezető munkahelye ott volt.  

Az intézmény vezetését 2013. szeptember 1-től Horváth Zoltánné, a Tapolcai Óvoda 
Kertvárosi Tagintézményének (8300 Tapolca, Darányi u. 4.) korábbi tagintézmény-vezetője 
látja el.

Az Nkt. 4. § 27. pontja szerint „székhely: az alapító okiratban, szakmai alapdokumentumban
meghatározott, a köznevelési intézmény alapfeladatának ellátását szolgáló feladatellátási
hely, ahol képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezetőjének munkahelye található.”

A fentiek értelmében tehát módosítani szükséges az intézmény székhelyét, a Tapolca, Dobó
tér 5. sz. helyett a jelenlegi vezető munkahelyének (állandó tartózkodási helye) helyszínére: 
8300 Tapolca, Darányi Ignác u. 4.
A tervezett új székhely a város központjában, a szülők és gyermekeik által könnyen 
megközelíthető helyen található. 

Az „óvodahasználók” körében gyakran okozott zavart a „Szivárvány Intézményegység”
(Tapolca, Dobó tér 5.) és a Szivárvány Tagintézmény (Tapolca, Alkotmány u. 9.)
feladatellátási helyek elnevezése is, de ha a köznevelési törvény értelmező rendelkezésében 
meghatározott székhely fogalmát megvizsgáljuk a „Tapolcai Óvoda” elnevezés sem felel már
meg a törvényi szabályozásnak.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) 123. §-a
a köznevelési intézmény hivatalos nevét az alábbiak szerint szabályozza:
„(1) A köznevelési intézmény a működése során kizárólag olyan nevet használhat, amely 
megfelel az e rendeletben meghatározottaknak és – a (2) bekezdés e) pontját kivéve –
szerepel a köznevelési intézmény alapító okiratában.

(2) A köznevelési intézmény

a) hivatalos nevet,

b)  többcélú intézmény esetében a hivatalos névből képzett rövid nevet, 

c) tagintézmény esetében a hivatalos név vagy a rövid név feltüntetésével képzett
tagintézményi nevet,

d) az a)–c) pont szerinti nevet nemzetiségi vagy nemzetközi nyelven,



e) rövidített nevet

használhat.

(3) A köznevelési intézmény hivatalos neve az az egyedi, megkülönböztetésre alkalmas és az
ellátott feladatokat tükröző, jogszabály szerinti megnevezésekből álló elnevezés, amely 
kifejezi azt a tevékenységet, amelyre az adott köznevelési intézményt létrehozták.”

Tapolca város fenntartásában levő köznevelési intézmény jogszabály szerinti megnevezése: 
óvoda.

A rendelet 125. §-a az intézmény egyedi elnevezését is szabályozza:

„(1) Egyedi elnevezésként bármilyen megnevezés adható, ha az nem megtévesztő vagy a 
használatát más jogszabály nem tiltja. Az egyedi elnevezés a köznevelési intézmény hivatalos
nevében az ellátott feladatokat tükröző jogszabály szerinti megnevezések előtt áll, és 
elősegíti a köznevelési intézmény azonosítását és más, azonos vagy hasonló tevékenységet 
folytató intézménytől való megkülönböztetését. 

(2) Egyedi elnevezésként

a) kiemelkedő tevékenysége alapján ismert személy neve, 

b) tárgynév,

c) földrajzi név,

d) feladatellátási hely szerinti település neve,

e) közterület neve,

f) fenntartó neve,

g) mese-, mitológiai szereplő, irodalmi alak neve, 

h) kifejezés, jel, jelölés vagy mozaikszó

adható.”

A rendelet 126. §- a szabályozza a tagintézmény elnevezését is:

„(2) A tagintézmény neve két vagy három részből áll. Az első részben előtagként az 
intézmény hivatalos nevét vagy rövid nevét kell feltüntetni, utótagként a megkülönböztető 
megjelölést az előtaggal birtokviszonyban. A megkülönböztető megjelölés kifejezhető az 
ellátott feladat 123. § (4) bekezdése szerinti megnevezéssel, valamint a tagintézmény,
tagiskola, tagóvoda kifejezés egyikével. Ha a köznevelési intézménynek két vagy több
tagintézménye van, az egyes tagintézményeket egyedi elnevezés közbeiktatásával meg kell
különböztetni.”

Figyelemmel a fentiekre Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő óvoda 
elnevezését az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Székhely:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
8300 Tapolca, Darányi Ignác u. 4.
OM azonosító: 201169

1.Tagintézmény:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye (korábban: Szivárvány
intézményegység)
8300 Tapolca, Dobó tér 5.



2.Tagintézmény:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye (korábban: Szivárvány tagintézmény)
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

3. Tagintézmény:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Az átszervezési eljárás lépései:
1. szándéknyilatkozat - elvi döntés
2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása
3. döntés
4. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása
5. nyilvántartások átvezetése

1. szándéknyilatkozat
Az Nkt. rendelkezéseiből következően a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, (elvi 
döntést) a tervezett szándékáról.
A szándéknyilatkozat képezi a véleményeztetési eljárás alapját.
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó dönt a köznevelési intézmény
létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, 
megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, fenntartói jogának átadásáról. 
Az Nkt. 83. § (3) bekezdés alapján a véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény
alkalmazotti közössége, az óvodaszék, az iskolaszék, és a szülői szervezet véleményét. 

2. véleményeztetési eljárás:
A vélemények kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a 
véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához 
rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének 
napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
A Kjt. 6. § (3) bekezdés alapján a képviselő-testület a döntése előtt az érintett, megfelelő 
szintű szakszervezetekkel véleményezteti a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes 
ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés tervezetét. A tervezetet a döntés előtt 
legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a véleményezésre jogosult szakszervezeteknek.

3. döntés az átszervezésről
A véleményezési eljárást követően dönthet a Képviselő-testület az intézmény 
átszervezéséről. 
Az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus
hónapok kivételével - nevelési évben
a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
b) óvodai csoportot nem szervezhet át, és nem szüntethet meg,
c) óvoda feladatait nem változtathatja meg.

Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó 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) az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban. 
A (7) bekezdésben fel nem sorolt egyéb átszervezésre vonatkozó döntések határideje július
utolsó munkanapja.

Az egyeztetések február-március hónapban lefolytathatóak, tehát a döntést még a nyári
szünet előtti (májusi vagy a júniusi) testületi ülésen meg tudja hozni a Képviselő-testület. A 
döntést követően kerülhet sor az intézményi dokumentumok, szabályzatok, táblák és 
bélyegzők módosítására és a nyilvántartások (MÁK, KIR stb.) átvezetésére. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kifejezi azt a szándékát, hogy a fenntartásában
működő Tapolcai Óvodában intézményátszervezést 
hajt végre az alábbiak szerint:

Az óvoda neve és székhelye:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
8300 Tapolca, Darányi Ignác utca 4.

Tagintézményei:
1. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány

Tagintézménye, 8300 Tapolca, Dobó tér 5.
2. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye,

8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.
3. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág

Tagintézménye, 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Felkéri a polgármestert a képviselő-testületi döntés 
meghozatalához szükséges véleményeztetési eljárás
lefolytatására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2014. január 30.

Császár László
polgármester


