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2017. február 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

30/2017.(II. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza azon szándékát, hogy az eddig a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 20.§ (1) bekezdés c) pontja alapján közös
igazgatású köznevelési intézményként működő Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményből
(4066 Tiszacsege, Óvoda út 3/a.), annak szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységét, azaz a
bölcsődei egységet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM.
rendelet értelmében a Tiszacsegei Városi Óvodától, különállóan működő Tiszacsegei Napsugár
Bölcsőde nevet viselő önálló bölcsődét kíván létrehozni.
A Fenntartó a 369/2013.(X.24.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltak értelmében, az engedélyes
bejegyzés iránti kérelmet , annak kötelező mellékleteivel együtt az illetékes hatósághoz benyújtja, az
ehhez szükséges szervezeti és működési szabályzat, valamint szakmai program előkészítésével a
jelenlegi intézményegység-vezetőt, Kormos Józsefnét bízza meg 2017. február 28-ai határnappal,
melyet követően a szakmai program és szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról a soron
következő képviselő-testületi ülésen dönt.
Az engedélyezési eljárás lefolytatását követően az engedélyes bejegyzését követő testületi ülésen a
Képviselő-testület dönt a bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírásáról és annak közzétételéről az
előírásoknak megfelelően gondoskodik.
Az óvoda átszervezésének jogszabályi hátterét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(Nkt.) biztosítja.
Az átszervezés lépései jelen szándéknyilatkozat értelmében az alábbiak lesznek:
1. Szándéknyilatkozat – jelen elvi döntés 2017. február 08.
2. Alkalmazotti közösség, szülői szervezet véleményének beszerzése, vélemények beérkezése
2017. március 25.
3. Esetlegesen támogató vélemények birtokában a döntésről szóló határozat meghozatala, ezzel
egy időben a bölcsődei SZMSZ, Szakmai Program megtárgyaltatása a képviselő-testület által
2017. március 31.
4. Működési engedélyeztetési eljárás megkezdése és lebonyolítása 2017. április hónapban.
5/a. A jogerős működési engedély birtokában a Tiszacsegei Napsugár Bölcsőde magasabb
vezetői megbízására pályázat (intézményvezető) kiírása, pályáztatási folyamat megkezdése
5/b. A benyújtott pályázatok elbírálása legkésőbb 2017. július 31-ig, az intézményvezetői hely
betöltetése, intézményvezető kinevezése 2017. augusztus 01.
5/c. Intézményi dokumentumok, nyilvántartások átvezetése, szabályzatok módosítása,
jóváhagyása mindkét önálló intézmény vonatkozásában az intézményvezetők által 2017.
augusztus 31.
A Képviselő-testület jelen határozatával felhatalmazza Bárdos Tiborné 4066 Tiszacsege, Lehel u. 30.
szám alatti lakost, mint intézményvezetőt, a Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde nevet viselő közös
igazgatású intézmény bölcsődei intézményegységéhez Kormos Józsefné 4066 Tiszacsege, Árpád utca
25. szám alatti lakos 2017. január 01. napjától szóló intézményegység-vezető megbízásának
határidejét a pályázat eredményes elbírálásáig, de legkésőbb 2017. július 31. napjáig terjedő időszakra
módosítsa.

Felkéri továbbá Bárdos Tiborné intézményvezetőt, hogy a 15/1998.(IV. 30.) NM. rendelet 1.
mellékletének 2. pontja értelmében a közös igazgatású intézmények önálló szervezeti és szakmai
egységeinél 3 vagy annál több csoport esetén 2017. január 01. napjával hatályba lépett jogszabályi
változásokat alkalmazva Kormos Józsefné részére napi 8 óra órakedvezményt a gyakorlatban
biztosítson, annak a jelenlegi közös szervezeti és működési szabályzatban történő átvezetését
legkésőbb 2017. február 28. napjáig készítse elő a Képviselő-testület elé történő terjesztés, valamint
Kormos Józsefné intézményegység-vezetőnek a jogszabályváltozásnak megfelelő alkalmazása
érdekében, amíg a bölcsőde intézményegységként működik.
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