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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Előzmények:
A Képviselő-testület 2022. évi Munkaterve a márciusi testületi ülés napirendjére irányozta elő a
„Javaslat a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Alapító okiratának módosítására” tárgyú előterjesztést.
Az intézményvezető javaslatára a napirend átkerült az áprilisi ülésre, miután a bölcsőde átszervezéséhez
nem volt még elegendő információ. A márciusi rendes ülésen a Képviselő-testület megteremtette a jogi
lehetőségét az átszervezésre azzal, hogy az 54/2022.(III.31.) KT-határozat felhatalmazta a Polgármestert
egy bölcsődei ellátásra vonatkozó Feladatellátási megállapodás aláírására a Mesekuckó Bölcsőde Szada
Nonprofit Kft-vel.
A Feladatellátási megállapodás szerint férőhely kapacitás-lekötés viszont csak az óvodai, bölcsődei
beiratkozás létszámadatainak ismeretében volt lehetséges, ezért az - ebből következő – Alapító okiratés SZMSZ-módosítás előterjesztéséhez végül csupán a májusi rendes képviselő-testületi ülésre tudtunk
megbízható, pontos adatokkal szolgálni. Ezzel egyidejűleg a májusi testületi ülésen az intézmény
hiányzó Helyiséggazdálkodási szabályzatának pótlására is sor kerülhet.
A döntéshez szükséges információk:
I.
Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az
önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú
ellenőrzése” című ellenőrzést végzett 2021. júliusában a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsődében.
Az ellenőrzés a helyi önkormányzatok és társulások irányítása alá tartozó intézmények szabályozási
környezetére, a főbb integritási kontrollok kiépítettségére terjedt ki. Az ellenőrzés keretében az ÁSZ a
beszámoló szabályszerű elkészítését biztosító kontrollkörnyezet kialakítását, valamint a csalásmentes
integritási környezet megteremtése szempontjából lényeges dokumentumokat értékelte.
Az ÁSZ célja, hogy ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, a
közpénzügyi helyzet javulását, ezért az ÁSZ kiemelten fontosnak tartja az ellenőrzések során feltárt
jogszabálysértő gyakorlatok mielőbbi megszüntetését, a pozitív változások elindítását.
Az ellenőrzés 2021 nyarán az alábbi hiányosságokat tárta fel, amelyek megszüntetése érdekében az
Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (továbbiakban: ÁSZ tv.) 33. § (6)
bekezdésében szabályozott figyelemfelhívó levéllel fordult az intézményhez – s az intézmény
Intézkedési Tervében vállalta a hiányosság 2022. május 31-ig történő pótlását:
➢ Az intézmény a 2021. évre vonatkozóan nem rendelkezett az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény előírásai szerinti szervezeti és működési szabályzattal. Az 54/2018.(V.31.)
KT-határozattal elfogadott, és 48/2021.(V.27.) Polgármesteri határozattal módosított intézményi
SZMSZ ugyanis nem tartalmazza a vagyon feletti rendelkezés jogára, valamint az intézmény
gazdálkodására és a költségvetés-tervezés szabályaira vonatkozó előírásokat. (A szervezeti és
működési szabályzat azért lényeges, mert ez teremti meg a szervezet szabályszerű működésének
alapjait, illetve rögzíti a szervezeten belüli felelősségi viszonyokat. A szabályzat biztosítja a
szervezeti működés szabályozottságát, ezáltal a szervezet tevékenységének átláthatóságát, a
szervezeti célokkal összhangban történő működés feltételeit és annak ellenőrizhetőségét.)
A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Szervezeti és Műkődési Szabályzatának módosítására
(fenntartóként) az önkormányzat képviselő-testülete jogosult.
Az ÁSZ által szükségesnek tartott kiegészítést ld. az előterjesztés 2. sz. mellékletének 18-19. oldalain,
sárga tónussal kiemelve!
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II.
Az április végi óvodai és bölcsődei beiratkozások számadatai és tapasztalatai után véglegessé vált az az
elképzelés, miszerint a teljes bölcsődei ellátást – a minibölcsőde kivételével – a Mesekuckó Bölcsőde
Szada Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés alapján. A fentebb hivatkozott 54/2022.(III.31.)
KT-határozat felhatalmazása alapján 12 szadai kisgyermek bölcsődei ellátását jeleztük a Kft-nek,
lehetőséget teremtve ezzel arra, hogy a megszűnő 12 bölcsődei férőhelyre 17 gyermeket lehessen
felvenni az önkormányzati fenntartású óvodába.
Ebből következő feladat, hogy mind a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Alapító okiratában, mind pedig
Szervezeti és Működési szabályzatában és Pedagógiai programjában módosítani, illetve törölni kell az
óvodai ellátásra vonatkozó szabályozást. A Pest Megyei Kormányhivatal illetékes osztályának
munkatársával konzultálva megtudtuk, hogy nem lehet felfüggeszteni a bölcsődei ellátás tevékenységet,
hanem formálisan meg is kell szüntetni azt az alapdokumentumokban és – amennyiben a későbbiekben
újból lesz bölcsődei ellátás az intézményben – ismételten módosítani kell az összes
alapdokumentumot…
Az átszervezés következtében az alábbi szerkezetben és felvehető gyermeklétszámmal működik a
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde tovább:
tagozat
megjelölése

feladatellátási hely megnevezése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde

óvodai nevelés

180

2

2111 Szada, Postaköz utca 12.

óvodai nevelés

107

3

2111 Szada, Ady Endre utca 2.

bölcsődei ellátás

12

A bölcsődei ellátás 12 fővel a minibölcsődében és további 12 fővel – feladat-ellátási megállapodás
alapján – a Mesekuckó Bölcsődében történik.
Az Alapító okirat módosításakor átvezetni javasoljuk a feladatellátási hely eddig alkalmazott, de
helytelen megnevezését is: Posta köz 12. helyett Postaköz utca 12. címre módosítva azt.
A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Alapító okiratát, (1.sz. melléklet) a Szervezeti és Működési
szabályzatát (2.sz. melléklet) – az I. pontban megfogalmazott kiegészítésen túlmenően -, valamint a
Pedagógiai programot (3.sz. melléklet) csupán annyiban szükséges módosítani, hogy törölni kell belőle
a bölcsődei ellátásra vonatkozó rendelkezéseket. Mindhárom dokumentumban a minibölcsődésre külön
szabályozás van, ezek változatlanul maradnak. Az előterjesztés melléklete szerinti
alapdokumentumok a javasolt változtatásokat már tartalmazzák.
Az átszervezéssel kapcsolatos adminisztratív teendőkre – a bölcsődei dolgozók munkajogi helyzetének
rendezése – vonatkozó számítást és elképzelést az intézményvezető asszony által összeállított – az
előterjesztés 4.sz. mellékletét képező Tájékoztató – tartalmazza, melynek következtében plusz bruttó
337.019, - Ft finanszírozási igényt kér a képviselő-testülettől.
III.
A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde eddigiekben nem rendelkezett a fenntartó Önkormányzat által
jóváhagyott helyiséggazdálkodási szabályzattal, pedig működési alapdokumentumai körébe ez
beletartozik.
A jelen előterjesztés tartalmazza az intézményvezető feladatainak előírását:
➢ a bérbeadás helyi feltételrendszerét meghatározó belső előírás elkészítését, és
➢ annak részeként bérleti szerződés-sablon elkészítését, továbbá
➢ önköltségszámítást, valamint
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➢ javaslattételt (a Képviselő-testület számára) a bérleti díjak meghatározására (önköltségszámítási szabályzatban rögzített módon történő megalapozással).
Miután a Művelődési Ház és a Konyha esetében már említett Helyiséggazdálkodási szabályzat
analógiájára az Óvoda és Bölcsőde Helyiséggazdálkodási szabályzata is az intézmény működési
alapdokumentumai közé sorolható (5.sz. melléklet), ezért célszerűnek tartjuk, ha arról a Képviselőtestület határozattal dönt, rögzítve a bérleti díjak érvényességének időtartamát is.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147.§ (2)
bekezdésének rendelkezése értelmében ugyanakkor a helyi önkormányzat 2022. június 30. napjáig új
díjat nem állapíthat meg – következésképp a javasolt díjtételek (és maga a Szabályzat) legkorábban
2022. július 1-től léphetnek hatályba.

Az előterjesztés mellékletei:
• 1. sz. melléklet - Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Alapító okirat módosítás (tervezet) + egységes
• 2. sz. melléklet - Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Szervezeti és Műkődési Szabályzata (tervezet)
• 3. sz. melléklet – Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Pedagógiai programja (tervezet)
• 4. sz. melléklet – Tájékoztató az átszervezéssel kapcsolatos munkaügyi kérdésekről
• 5. sz. melléklet - Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Helyiséggazdálkodási szabályzata + bérleti
szerződés minta + önköltségszámítás + ártáblázat (tervezet)
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt képviselő-testület elé.
HATÁROZATI JAVASLAT
…/2022.(V.26.) KT-határozat
1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Alapító
okiratát az 55/2022. sz. előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja, egyben felkéri a
Polgármestert, intézkedjen a Módosító Okiratnak a Magyar Államkincstár részére történő beadásáról.
2./ A Képviselő-testület a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde - 55/2022. sz. előterjesztés 2.sz. melléklete
szerinti – módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az 55/2022. sz. előterjesztés 3. sz.
melléklete szerinti módosított Pedagógiai Programját és az 55/2022. sz. előterjesztés 4.sz. melléklete
szerinti Helyiséggazdálkodási szabályzatát jóváhagyja.
3./ A Képviselő-testület a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos munkaügyi
feladatok fedezetét - az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének Általános gazdálkodási tartalékelőirányzatának bruttó 337.019.- Ft. átcsoportosításával a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Személyi
kiadások előirányzatára javára - biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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