9. számú előterjesztés
a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 27. napján 10,00 órakor tartandó ülésére

a Decs Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Góman Ernő elnök
Készítette: Skoda Ferenc jegyző
Siposné Kovács Ilona vezető-főtanácsos
A törvényességi ellenőrzést végezte: Skoda Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. november 30-i ülésén a 216/2016.(IX.30.) önk.-i határozatával úgy döntött, hogy 2017. szeptember 1-től a jelenlegi egységes óvoda-bölcsőde helyett – törvényi kötelezettség miatt – óvodát és mini bölcsödét tart fenn. Ezen időpontot később 2018. szeptember 1-jére módosította.
A mini bölcsőde kialakítására közel 10 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, melyhez minimális
önrészt kellett csak biztosítani.
A mini bölcsőde kialakítási munkálatai befejeződtek, az eszközbeszerzés még folyamatban van. Ugyanakkor ahhoz, hogy ősszel a mini bölcsőde indulni tudjon, szükség van az
intézmény alapító okiratának a módosítására, a májusi ülésen pedig az intézmény SZMSZének és pedagógiai programjának a módosítására.
A gyermeklétszámra figyelemmel 5 óvodai és 1 mini bölcsődei csoporttal kell indulni, hiszen
a beíratott létszám az óvodába 118 fő. Ez egyben azt is jelenti, hogy – bár a technikai-dologi
feltételek adottak -, az 5 óvodai csoport indításához három fős létszámbővítés szükséges (2
óvónő és 1 dajka).
Az előterjesztett alapító okirat módosítás lényegében ezen igényt tartalmazza.
A fentiekre figyelemmel javasolom, hogy az intézmény módosító okiratát, valamint az
új egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot szíveskedjenek megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
a Decs Tesz-Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés
e) pontjában kapott hatáskörében eljárva a Decs Tesz-Vesz Óvoda
Alapító Okiratának módosításával, valamint az új egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövegével – a határozat 1. és 2. számú
melléklete szerinti tartalommal – egyetért.
Határidő: Azonnal
Felelős: Góman Ernő elnök
Határozatról értesül: Decsi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
Decs Tesz-Vesz Óvoda Igazgatója
polg. hiv. pü.-i osztály
irattár
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