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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
97/2014.(IV.24.) határozata 
Az óvodák alapító okiratának módosítása és a maximális csoportlétszám 
túllépésének engedélyezése  
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 
2912-23/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
I. 
 
1). A közgyűlés jóváhagyja a határozat 1. számú mellékletét képező, a Belvárosi Óvoda 
alapító okiratát módosító okiratát és a 2. számú melléklet szerint a Belvárosi Óvoda 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és felhatalmazza Dr. 
Zombor Gábor polgármestert azok aláírására.  
 
2.) A közgyűlés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a Belvárosi Óvoda alapító 
okiratát módosító okiratát és a 2. számú melléklet szerint a Belvárosi Óvoda 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Magyar Államkincstár 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának küldje meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Zombor Gábor polgármester 
 
3.) A közgyűlés jóváhagyja a határozat 3. számú mellékletét képező, a Corvina Óvoda 
alapító okiratot módosító okiratát és a 4. számú melléklet szerint a Corvina Óvoda 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát,  és felhatalmazza Dr. 
Zombor Gábor polgármestert azok aláírására. 

 
4.) A közgyűlés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a Corvina Óvoda alapító 
okiratot módosító okiratát és a 4. számú melléklet szerint a Corvina Óvoda 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Magyar Államkincstár 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának küldje meg. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Dr. Zombor Gábor polgármester 
 
 
 



 
 
 
 
5.) A közgyűlés jóváhagyja a határozat 5. számú mellékletét képező, a Kálmán Lajos 
Óvoda alapító okiratát módosító okiratát és a 6. számú melléklet szerint a Kálmán Lajos 
Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és felhatalmazza Dr. 
Zombor Gábor polgármestert azok aláírására.  
 
6.) A közgyűlés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a Kálmán Lajos Óvoda 
alapító okiratát módosító okiratát és a 6. számú melléklet szerint a Kálmán Lajos Óvoda 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Magyar Államkincstár 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának küldje meg. 
 
7.) A közgyűlés jóváhagyja a határozat 7. számú mellékletét képező, a Művészeti Óvoda 
alapító okiratát módosító okiratát és a 8. számú melléklet szerint a Művészeti Óvoda 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és felhatalmazza Dr. 
Zombor Gábor polgármestert azok aláírására. 
 
8.) A közgyűlés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a Művészeti Óvoda alapító 
okiratát módosító okiratát és a 8. számú melléklet szerint a Művészeti Óvoda 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Magyar Államkincstár 
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának küldje meg.  
 
9.) A közgyűlés jóváhagyja a határozat 9. számú mellékletét képező, a Széchenyivárosi 
Óvoda alapító okiratát módosító okiratát és a 10. számú melléklet szerint a 
Széchenyivárosi Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és 
felhatalmazza Dr. Zombor Gábor polgármestert azok aláírására.  

 
10.) A közgyűlés felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a Széchenyivárosi Óvoda 
alapító okiratát módosító okiratát és a 10. számú melléklet szerint a Széchenyivárosi 
Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Magyar 
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának küldje meg.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    Dr. Zombor Gábor polgármester 

 
 
II. 
 
 

1.) A közgyűlés a 2014/2015. nevelési évre a határozat 11. sz. mellékletét képező 
táblázatban foglaltak szerint határozza meg az egyes intézményekben, és azok 
tagintézményeiben, telephelyein indítható óvodai csoportok számát. 

 
2.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy  
 
 

 a Belvárosi Óvoda, 

 a Corvina Óvoda, 

 a Kálmán Lajos Óvoda,  

 a Művészeti Óvoda, valamint 

 a Széchenyivárosi Óvoda vonatkozásában 



 
 
 
 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján az 
óvodai alapfeladat-ellátás körében engedélyezi a nevelési év indításánál a maximális 
csoportlétszám túllépését a határozat mellékletét képező táblázat E) és F) oszlopában 
foglaltak szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Városrészi önkormányzatok vezetői 
4.) Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
5.) Vazul Zsolt, az Intézményi Osztály vezetője 
     és általa: érintettek 
 
 

K. m. f. 
 

Dr. Zombor Gábor sk.       Dr. Határ Mária sk. 
   polgármester                  jegyző 
 

 
A kiadmány hiteléül: 

 
 

Szabóné Pataki Gyöngyi 
Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője 

 


