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Tárgy:  A Nyirádi Nyitnikék Óvoda (8454 Nyirád, Széchenyi u. 36.) átszervezése 
 
   

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Szociális Segítő Központ 
telephelyeként hozta létre a bölcsődét. A bölcsőde 2019. március 1-jén nyitotta meg kapuit. 
Eredeti szándékunk az volt, hogy a bölcsődét a Nyirádi Nyitnikék Óvoda telephelyeként 
működtetjük, azonban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) előírásai miatt erre év közben nincs lehetőség. 
 
Az Nkt. 4. § 11. pontja alapján intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely 
az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak 
bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az 
olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem 
szükséges. Az Nkt. 21. § (3) bekezdése alapján a köznevelési intézmény alapító okirata, 
szakmai alapdokumentuma tartalmazza – többek között – az intézmény típusát, a 
feladatellátást szolgáló vagyont, maximális gyermeklétszámot; e fenntartói döntések 
átszervezésnek minősülnek. Az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdései alapján a fenntartó a 
köznevelési intézmény átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása 
előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, valamint a szülői szervezet véleményét. 
A vélemények az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
 Az Nkt. 84. § (7) bekezdése értelmében a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett 
végrehajtási éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási 
intézmény átszervezéséről. 
 
Határozati javaslat: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……../2019. (V.30.) határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azt a szándékát, hogy 
a fenntartásában működő Nyirádi Nyitnikék Óvodát (8454 Nyirád, Széchenyi u. 
36.) átszervezi. 
A köznevelési intézmény típusa: többcélú óvoda-bölcsőde. A bölcsőde 
maximális gyermeklétszámát 12 főben határozza meg. Feladatellátási hely: 8454 
Nyirád, Széchenyi u. 36. 
 



Megbízza a jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze 
elő a Nyirádi Nyitnikék Óvoda, valamint a Nyirádi Szociális Segítő Központ 
alapító okiratának módosítását. 
 
 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester, Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2019. június 30. 

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

 
 
Nyirád, 2019. május 17. 
 
 
   


