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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. április 30-án tartandó ülésére 
 
 
Tárgy: A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések végrehajtása 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 57/2015. (III. 26.) 
határozatában döntött a köznevelési intézmények átszervezéséről. 
A közgyűlési döntés végrehajtása érdekében az alábbi intézkedések szükségesek. 
 
A Belvárosi Óvoda elnevezése 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 57/2015. (III. 26.) 
határozatának 2.) pontjával döntött arról, hogy a Belvárosi Óvoda Ferenczy Idáról történő 
elnevezése érdekében – a szükséges véleményezési eljárás lefolytatását követően – készüljön 
előterjesztés a közgyűlés elé. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (3) és (4) 
bekezdései értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény nevének megállapításával 
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti 
közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet, valamint a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt 
vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal – a települési nemzetiségi 
önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat véleményét. 
Az Nkt. 83. § (5) bekezdése értelmében a fenti vélemény 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. 
 
Fentiekre tekintettel az intézmény alkalmazotti közösségének és szülői szervezetének 
tájékoztatása 2015. április 10-én megtörtént. Óvodaszék nem működik az óvodában. Az 
írásba foglalt vélemények a Közösségi Kapcsolatok Osztályán megtekinthetők. 
Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum, a Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat, a Horvát Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Lengyel Települési Nemzetiségi Önkormányzat, a Német Települési 
Nemzetiségi Önkormányzat, az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a 
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat határozata a közgyűlés ülésén kerül kiosztásra. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1)-(4) bekezdései, valamint a 125. § (1) és 
(2) bekezdései alapján javaslom, hogy a megalapítandó új Belvárosi Óvoda elnevezését 
Ferenczy Ida Óvodára változtassa a Tisztelt Közgyűlés. 
 
A névadáshoz a kecskeméti székhelyű Ferenczy Ida Egyesület közreműködésével felkeresett 
oldalági leszármazottak írásos beleegyezése rendelkezésünkre áll. 
A Ferenczy Ida életéről szóló rövid összefoglaló az előterjesztés mellékletét képezi. 
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Intézményvezetői pályázatok bíráló bizottsága 
 
A 2015. június 30. napjával megszűnő intézmények vezetésére adott magasabb vezetői 
megbízások ezen időponttal automatikusan, külön intézkedés nélkül megszűnnek.  
 
A közgyűlés 2015. március 26-án döntött arról, hogy az újonnan megalakuló három óvoda 
intézményvezetői álláshelyeire vonatkozóan a pályázati felhívást közzéteszi az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának hivatalos lapjában, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, valamint Kecskemét Megyei Jogú 
Város internetes honlapján. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése 
értelmében „Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt 
pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő 
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek 
nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója.”  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 57/2015. (III. 26.) 
határozatának 7.) pontjában úgy döntött, hogy a benyújtott pályázatok szakértői 
véleményezésére a szakértők létszáma két fő óvodapedagógussal egészüljön ki, és a 
személyi javaslatokra vonatkozó előterjesztés a soron következő ülésére kerüljön 
beterjesztése. 
 
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, kérje fel a bizottság tagjainak sorába Juhászné Szikszai 
Piroska, valamint Rácz Katalin nyugalmazott óvodavezetőket. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a felkért nyugalmazott óvodavezetők nem kérték a 
személyüket érintő ügy zárt ülésen történő tárgyalását. 
 
Alapító okiratok 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2) bekezdése szerint „A 
költségvetési szerv általános jogutódlással történő megszüntetése átalakítással történhet. 
Átalakítás az egyesítés, a szétválás, vagy ha az alapító szerv a költségvetési szervet 
megszünteti, és az átalakítás során a megszüntetett költségvetési szerv jogutódjaként új 
költségvetési szervet alapít.” 
 
Fentiekre tekintettel az öt óvodai intézmény megszüntető okiratát, továbbá a három új 
óvodai intézmény alapító okiratát a határozat-tervezet 1-8. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezetben foglaltak szerint szíveskedjen 
döntését meghozni. 
 
 
Kecskemét, 2015. április 13. 
 
 
 
 
                                                                                              Mák Kornél 
                                                                                            alpolgármester 
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Melléklet 

 

Ferenczy Ida életrajza 

 

Vecseszéki Ferenczy Ida 1839-ben született Kecskeméten Ferenczy Gergely és Szeless 
Krisztina hat gyermeke közül negyedikként. A kisnemesi sorból származó Ferenczy Ida 
hamar kitűnt környezetéből intelligenciájával, kedvességével, nemes jellemével. Tudását saját 
erejéből, autodidakta módon gyarapította, mivel a kecskeméti főiskola növendékei lányok 
ekkor még nem lehettek. A felolvasást először az 1862-ben városi főügyésszé kinevezett 
Karlovszky Gusztáv felesége, Miticzky Ida írónő mellett gyakorolta. 

Erzsébet császárné 1863-ban határozta el komolyan, hogy magyarul kezd tanulni. Egy év alatt 
jelentős előrehaladást tett tanulmányaiban, így olyan kísérőnőt keresett, akivel magyarul tud 
beszélgetni. Ferenczy Ida mellett még inkább megszerette és megismerte a magyar nyelvet, 
valamint Magyarország történelmét és irodalmát. Magyar politikusokkal, írókkal fenntartott 
kapcsolatát Ferenczy Ida segítette. A császárné az ő közreműködésével került kapcsolatba, 
majd levelezett a magyar diplomácia és a közélet jelentős, a kiegyezésben is fontos szerepet 
betöltő személyiségeivel, Andrássy Gyula gróffal, Deák Ferenccel, Jókai Mórral és Eötvös 
Józseffel. Falk Miksa,Thallóczy Lajos és a mártírhalált halt miniszterelnök özvegye, gróf 
Batthyány Lajosné Andrássy Ilona pedig Ferenczy Ida állandó levelezőpartnerei voltak. 

Ferenczy Ida élete végéig őrizte Erzsébet királyné emlékét. A budavári Erzsébet Királyné 
Emlékmúzeum fő szervezőjeként összegyűjtötte a királyné fellelhető relikviáit. Az 1908. 
január 15-én nyílt múzeum jelentős látogatottságnak örvendett, ám a II. világháború alatt 
komoly kárt szenvedett. 

Ferenczy Ida soha nem szakította meg kapcsolatát szülővárosával, Kecskeméttel. Unokahúga, 
Ferenczy Auguszta Kada Elek felesége volt. A polgármester kérésére 1907-ben közbenjárt 
Coburg Fülöp hercegnél a Kecskemét melletti kohári–szentlőrinci puszta megszerzése 
ügyében. Az 1909-ben rendezett kecskeméti országos dalos találkozón a zászlóanya szerepét 
vállalta. A Rongyos Egyletnek küldött adományaival hosszú éveken át segítette a kecskeméti 
rászorulókat. Végrendeletében ezer aranykoronát hagyott Kecskemét szegényeire, ezen felül 
Kecskemét városára hagyta a tüdőbeteg-gondozó felállítására korábban kölcsön adott 4000 
koronát is.  

1928. június 28-án hunyt el Bécsben. A kormány a nemzet halottjának tekintette. A bécsi 
Ágoston-rendiek Loretto-kápolnájában ravatalozták fel. Végakaratát követve Kecskeméten, a 
Szentháromság temetőben, a Ferenczy család sírboltjában szülei, testvérei és rokonai mellé 
helyezték örök nyugalomra. 
Ferenczy Ida nevét viselte már korábban kecskeméti köznevelési intézmény, a 2006-ig 
működő középiskolai leánykollégium. Kecskeméten utca őrzi nevét, egykori háza pedig a 
Gáspár András körúton áll. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1839
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kecskem%C3%A9t
http://hu.wikipedia.org/wiki/1863
http://hu.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1ssy_Gyula_(politikus,_1823%E2%80%931890)
http://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_J%C3%B3zsef_(%C3%ADr%C3%B3)
http://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_J%C3%B3zsef_(%C3%ADr%C3%B3)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Falk_Miksa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Thall%C3%B3czy_Lajos
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A1ssy_Ilona&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1908
http://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_15.
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/1928
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2015. (IV. 30.) határozata 
A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések végrehajtása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 12.708-
38/2015. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:  

 
1. A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 1-5. számú mellékletét képező, a Belvárosi 

Óvoda, a Corvina Óvoda, a Kálmán Lajos Óvoda, a Művészeti Óvoda, valamint a 
Széchenyivárosi Óvoda megszüntető okiratát, és felhatalmazza Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármestert annak aláírására.  
 

2. A Közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Belvárosi 
Óvoda, a Corvina Óvoda, a Kálmán Lajos Óvoda, a Művészeti Óvoda, valamint a 
Széchenyivárosi Óvoda megszüntető okiratát a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatóságának küldje meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az 57/2015. (III. 26.) határozata I. 2. pontját az alábbiak 
szerint módosítja:  
„A közgyűlés úgy dönt, hogy 2015. július 1. napjával megalapítja a Ferenczy Ida 
Óvodát, a Corvina Óvodát, valamint a Kálmán Lajos Óvodát.” 
 

Határidő: 2015. július 1. 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
4. A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 6-8. számú mellékletét képező, a Ferenczy Ida 

Óvoda, a Corvina Óvoda, valamint a Kálmán Lajos Óvoda alapító okiratát, és 
felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert annak aláírására.  
 

5. A Közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Ferenczy Ida 
Óvoda, a Corvina Óvoda, valamint a Kálmán Lajos Óvoda alapító okiratát a Magyar 
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának küldje meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 



 
6. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére 

benyújtott pályázatok szakértői véleményezésére a megválasztottakon kívül Juhászné 
Szikszai Piroska, valamint Rácz Katalin nyugalmazott óvodavezetőt kéri fel. 

                           
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:   Mák Kornél  alpolgármester 
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