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K I V O N A T 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2015. március 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
57/2015.(III.26.) határozata 
A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 
12.708-1/2015. számú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:  
 
I.  
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy 2015. június 30. napjával a 2. pont szerinti jogutódlással 
megszünteti a Belvárosi Óvodát, Corvina Óvodát, a Kálmán Lajos Óvodát, a Művészeti 
Óvodát, valamint a Széchenyivárosi Óvodát. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy 2015. július 1. napjával megalapítja a Belvárosi Óvodát, a 
Corvina Óvodát, valamint a Kálmán Lajos Óvodát. 
 
A Belvárosi Óvoda tekintetében továbbá úgy dönt, hogy annak Ferenczy Ida Óvoda 
elnevezése érdekében a szükséges véleményezési eljárás lefolytatását követően 
készüljön előterjesztés a közgyűlés elé. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 

3.) A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a fenti alapítói döntések 
végrehajtásához szükséges megszüntető okiratokat és alapító okiratokat elfogadásra 
terjessze a Közgyűlés elé. 
 
Határidő:  2015. május 30. 
Felelős:    Mák Kornél alpolgármester 
 
4.) A közgyűlés megállapítja, hogy a 2015. június 30. napjával megszűnő intézmények 
vezetésére adott magasabb vezetői megbízások ezen időponttal automatikusan, külön 
intézkedés nélkül megszűnnek. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármestert, hogy tájékoztassa e tényről a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei 
Igazgatóságát. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős:   Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 



5.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Belvárosi Óvoda, Corvina Óvoda, valamint Kálmán Lajos 
Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki a határozat 1. 
mellékletét képező pályázati felhívásban meghatározottak szerint. 
 
6.) A közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére az 
Oktatási és Kulturális Közlönyben, a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv honlapján, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város internetes honlapján. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Határ Mária jegyző 
 
7.) A közgyűlés a benyújtott pályázatok szakértői véleményezésére az alábbi szakértőket 
kéri fel: 
 

Vetéssy Katalint, nyugalmazott középiskolai igazgatót, 
Nagy Attilát középiskolai igazgatót, valamint 
Dr. Rigó Róbertet, PhD főiskolai docenst. 
 

A közgyűlés továbbá úgy dönt, hogy a szakértők létszáma további két fő 
óvodapedagógussal egészüljön ki, s a személyi javaslatokra vonatkozó 
előterjesztés a soron következő ülésére kerüljön beterjesztésre. 

 
Határidő: értelemszerűen; 2015.április 30. 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 
8.) A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a Belvárosi Óvoda és a 
Kecskeméti Planetárium között megkötendő, a gazdasági feladatok ellátását szabályozó 
munkamegosztási megállapodást jóváhagyásra terjessze a Városstratégiai és Pénzügy 
Bizottság elé. 
 
Határidő: 2015. május 30. 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
II. 
 
9.) A közgyűlés a 2015/2016. nevelési évre a határozat 2. mellékletét képező táblázatban 
foglaltak szerint határozza meg az egyes intézményekben, és azok feladat-ellátási helyein 
indítható óvodai csoportok számát. 

 
10.) A közgyűlés úgy dönt, hogy  

a Belvárosi Óvoda, 
a Corvina Óvoda, valamint 
a Kálmán Lajos 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 2. mellékletét képező táblázat F) oszlopában 
foglaltak szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
 
 



 
 
11.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a júniusi ülésére kapjon tájékoztatást arra 
vonatkozóan, hogy 
 
- a Jász utcai és az Izsáki úti óvodák bezárásával összefüggésben milyen összegű 
megtakarítás várható a 2015-2016-os nevelési évben, valamint  
- a megtakarítás mely óvodákra, milyen formában és mikor kerül felhasználásra. 

Határidő: 2015. június 25. 
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 
 
A határozatról értesülnek: 
1.) Tisztségviselők 
2.) Állandó bizottságok elnökei 
3.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője 
4.) Erdélyi Károly osztályvezető, Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
     és általa: érintettek 
 
 

K. m. f. 
 
 

Szemereyné Pataki Klaudia sk.      Dr. Határ Mária sk. 
          polgármester                           jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 

 
 

Szabóné Pataki Gyöngyi 
Képviselőtestületi Osztály csoportvezetője 

 
 


