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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2011. május 26-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő 
Királykerti Óvoda Liget Óvoda tagóvodájaként való működtetésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Újpest Képviselő-testülete a 2011. február 25-ei ülésén szándéknyilatkozatot tett arról, hogy 
2011. augusztus 1-től a Királykerti Óvoda a Liget Óvoda tagóvodájaként működjön tovább. 
 
A Közoktatási törvény 88. § (6) bekezdés szerinti szakvélemények és 102. § (3) bekezdésében 
felsorolt közösségek véleményének beszerzése megtörtént. A Kormányhivatal törzshivatala 
által ajánlott független közoktatási szakértő – 2011. április 15-i dátummal - elkészítette 
szakvéleményét az adott intézmények átszervezésével kapcsolatban. A szakértői vélemény 
megállapítása szerint: 

 
„Az intézmények átszervezése a családok számára semmilyen változást nem jelent, 
továbbra is ugyanabban az óvodában, ugyanazon pedagógusok és dajkák 
közreműködésével fogják igénybe venni a szolgáltatást, mint eddig. Az integrált nevelés 
feltételei és körülményei sem változnak, igénybevételére a már megszokott módon lesz 
lehetőség. 
Az óvodák székhelyen és telephelyen továbbra is megőrizhetik, folytathatják nevelési 
gyakorlatukat a pedagógus közösség által megfogalmazott nevelési programjuk alapján.  
Az összevonás megvalósulása után egységes szerkezetbe kell foglalni az óvodák nevelési 
programját székhelyen és telephelyen. Ez nem jelenti azonban a helyi sajátosságok, eddigi 
jól bevált nevelési gyakorlat és sokszínűség feladását, mert annak továbbvitelét semmi 
sem zárja ki. Az eredményes megvalósítás garanciája továbbra is a jól képzett és 
elkötelezett nevelőközösség. A további kötelező intézményi dokumentumokat (szervezeti és 
működési szabályzat, minőségirányítási program) a tanév megkezdéséig módosítani 
szükséges, ugyanis az összevont intézményeknek egységes dokumentumokkal kell 
rendelkezniük. 
Az átszervezés után létrejövő óvodák gazdasági életében sem várható változás, mivel a 
jövőben is ugyanúgy, mint jelenleg részben önálló gazdálkodást folytatnak. 
A fenntartó és az átszervezésben érdekelt intézményvezetők gondosságáról győződtem 
meg. Körültekintőek a feladatellátás zavartalanságának biztosítása, a gyermekek és 
szülők érdekének figyelembevétele, valamint a tagóvodák új munkarendjének kialakítása 
terén. A szülőknek és a döntéssel kapcsolatban véleménynyilvánítási, egyetértési joggal 
rendelkezőknek megfelelő módon tájékoztatást nyújtanak. 
Az összevont óvoda vezetőjének és tagintézmény-vezetőjének kiválasztása tekintetében a 
vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók, melynek szakmai feltétele a vezetői 
feladatokra való alkalmasság. 



 

 
Törvényességi szakértői megállapítás a tervezett átszervezéssel kapcsolatban 

 
Megállapítom, hogy a határozati javaslatok elfogadása esetén nem sérülnek a szülők és 
a gyermekek érdekei. Minden óvoda továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik a 
szolgáltatásokról, feladatai ellátásáról. Nem jelent sem a gyermekeknek, sem a 
szülőknek aránytalan terhet. A továbbiakban is változatlan módon érvényre jut az 
egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség.” 

 
Budapest Főváros Közgyűlésének Oktatási Bizottsága 52./2011.(IV.21.) számú határozatában 
a következő álláspontot alakította ki: 
 
„ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által tervezett intézményátszervezés 
– mely szerint a Királykerti Óvoda a Liget Óvoda tagóvodájaként működne a 2011/2012. 
nevelési évtől – nem jelent semmilyen közvetlen változást a gyermekeknek és szüleiknek, így 
továbbra is biztosított az eddigi színvonalú óvodai ellátás. Az átszervezés nem ellentétes 
Budapest Főváros Közoktatás-fejlesztési Tervében foglaltakkal.” 
 
A Közoktatási törvény 102.§ (3) bekezdésének rendelkezése értelmében mind a Királykerti 
Óvoda, mind a Liget Óvoda közalkalmazotti, valamint szülői munkaközösségét - mint a 
véleményezési jogosultsággal rendelkező közösségeket - tájékoztattam. Ezen közösségek a 
fentiekben idézett szakvéleményt, illetve bizottsági határozatot írásban megkapták. 
A Királykerti Óvoda esetében a közalkalmazotti közösség, a szülői munkaközösség, valamint 
az intézményben működő szakszervezeti csoport; a Liget Óvoda esetében a szülői 
munkaközösség, illetve a közalkalmazotti közösség egyaránt tudomásul vette a két intézmény 
jövőbeni integrált működését. 
 
Határozati javaslatok: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
1) a Királykerti Óvoda a Liget Óvoda tagóvodájaként működjön 2011. augusztus 1-től; 
2) az óvoda neve: Liget Óvoda - Királykerti Tagóvoda legyen; 
3) Felkéri a Polgármestert az új intézmény Alapító okiratának, a beolvadó intézmény  
Megszüntető okiratának és az Alapító okiratot módosító okiratának aláírására. 
 
Az előterjesztés 3 mellékletet tartalmaz: 
Az új intézmény Alapító okirata, a beolvadó intézmény Megszüntető okirata és az Alapító 
okirat módosító okirat. 
 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2011. május 31. 
 
Budapest, 2011. május 18.  
 
 
 
 
        Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Szücs Judit 


