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Miskolc Megyei Jogú Város 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata 
 
405.079-3/2023. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:  Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2023. március 16. napján 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén. 
 
Helyszín: Bükkszentlászló, Közösségi Ház 
 
Jelen van: Bárány Péter elnök, Eszláriné Markó Mónika elnök-helyettes és Varga Árpádné testületi tag 
 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről: 
Dr. Juhász Tamara jogi ügyintéző a jegyző képviseletében, Sipos Melinda önkormányzati ügyintéző, 
Nagyné Tőszegi Éva köznevelési ügyintéző 
 
Bárány Péter elnök: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 3 tagja megjelent, így az 
ülés határozatképes, amelyet megnyit. A jegyzőkönyvvezetőnek Sipos Melindát, míg a jegyzőkönyv-
hitelesítői feladattal Varga Árpádnét bízza meg. Ismerteti a meghívó szerinti napirendi javaslatot. 
Megkérdezi képviselőtársait, hogy van-e javaslat, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Megállapítja, 
hogy nincs, így kéri, hogy szavazzanak az ülés napirendjéről. 
 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
 
Napirendi javaslat: 

1. Javaslat MIOVI átszervezésre vonatkozó egyetértési joggal kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

Előterjesztő: Elnök 

 
 
Napirendi pontok tárgyalása:  
 

1. napirend: Javaslat MIOVI átszervezésre vonatkozó egyetértési joggal kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

 
Bárány Péter elnök: Elmondja, hogy már korábban is volt ilyen témájú napirendjük. A nemzetiségi 
önkormányzatnak egyetértési joga van arra vonatkozóan, hogyha a települési önkormányzatnál, a 
Polgármesteri Hivatalban valami változás történik, ami most a MIOVI átszervezése kapcsán tárgyszerű. 
2021. augusztus 1-jével került átszervezésre első körben sor, és most ismét. Jelen átszervezés 
értelmezése szerint arról szól, hogy a Lórántffy Zsuzsanna Tagóvodát meg kellett szüntetni, csökkent a 
gyermeklétszám, valamint az épület műszakilag rendkívül rossz állapotba került. Ezek miatt volt szükség 
a bezárásra, lévén, hogy az Önkormányzatnak nincs olyan bevételi forrása, ami lehetővé tenné, hogy azt 
az óvodát felújítsák. Befolyásoló tényező még az óvodapedagógusok létszáma, mely szintén csökken. 
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Ami esetleges aggálya a MIOVI átszervezéssel kapcsolatban, az az óvodapedagógusok létszáma, amely 
nem változik. Akik elmennek nyugdíjba, azokat nem kell helyettesíteni, pótolni, hanem így lesz meg a 
csökkentés, illetve azzal, hogy csökkentik a tagóvodák létszámát. Felmerül a kérdés, mi van azzal, aki 
most kerül ki az iskolából óvodapedagógusként, hogyan, hova tudnak majd elhelyezkedni. Hiszen 
amennyiben ennyire zárolt a létszám, akkor már kívülről nem tudnak felvenni óvodapedagógust. 
Elmondja, hogy a MIOVI átszervezése a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot nem érinti, mert a 
Szlovák Nemzetiségi Tagóvodát nem érintett a javaslatban. A nemzetiségi törvény rendelkezik arra 
vonatkozóan, hogy hogyan is kell működtetni, üzemeltetni a nemzetiségi intézményeket. Van utalás arra 
vonatkozóan, hogyha az egy azon nemzetiséghez tartozó szülők gyermekei közül nyolc azt mondja, ide 
akar járni ebbe a tagóvodába, akkor az Önkormányzatnak ennek eleget kell tennie. Tudja, hogy az 
Önkormányzat most pénzhiánnyal küzd, melynek az okát ismerik, nem is kívánja részletezni. 
Valószínűleg, hogy ennek az átszervezésnek van pénzügyi háttere is, hiszen 53 millió forint lesz az a 
megtakarítás, amit az Önkormányzat az átszervezéssel elér. Az átszervezést valószínűsíti, hogy a 
Szociális Osztály egyeztette az óvodával, a szülőkkel, más társadalmi szervezetekkel, hogy az 
átszervezést meg tudják tenni. A téma összefoglalására felkéri Nagyné Tőszegi Évát. 
 
Nagyné Tőszegi Éva: Az elhangzottakat annyival egészítené ki, hogy maga az átszervezés arra 
vonatkozik, hogy az egyes feladatellátási helyekre felvehető gyermeklétszám változik, ez minősül 
átszervezésnek ebben a tekintetben, erre vonatkozik a véleményezési anyag nagy része. Megerősíti, hogy 
valóban, a Lórántffy Zsuzsanna Tagóvodának a bezárása is része az anyagnak. Osztálya korábban a 
MIOVI intézményvezetőjével egyeztetett, folyamatosan tartják a kapcsolatot. Erre az átszervezésre 
azért van szükség, mert ahogy már Elnök Úr is elmondta, a pedagógusok nagyarányban fognak most 
nyugdíjba vonulni, elöregedő a pedagógus társadalom. Előre próbálták a népesség-nyilvántartás adatait 
figyelni, és a gyermeklétszám változás is olyan mértékű, olyan csökkenés tapasztalható, ami miatt sok 
olyan intézmény van, ahol nagyon kis létszámmal, kis kihasználtsággal működnek a csoportok. Ezért 
van szükség arra, hogy bizonyos intézményeknél egy-egy csoportot bezárjanak ideiglenesen. 
Természetesen, amennyiben a későbbiek a gyermeklétszám úgy fog változni, illetve arra lesz igény, akkor 
az Önkormányzat újra tudja nyitni bármikor ezeket a csoportokat, mert maga az épület, a 
csoporthelyiség meglesz. A védőnői szolgálattal is egyeztettek abban a tekintetben, hogy ők hogyan 
látják ezeket a gyermeklétszám változásokat. A Lórántffy Zsuzsanna Tagóvodánál, ahogy Elnök Úr is 
jelezte, ott felmérték azt a védőnő segítségével, hogy mi az a kör, ami nekik még elfogadható, hogy mely 
intézményekbe tudnak majd abban a körben menni, azért is került maga az óvoda körzete is 
szétosztásra. A Lórántffy Zsuzsanna Tagóvoda esetében ez a költségmegtakarítás 53 millió forint körüli 
összeg, mert annyira gazdaságtalan annak az üzemeltetése. Az MKMK felmérte eléggé részletesen mind 
a külső, mind a belső állapotát ennek az intézménynek. Olyan kimutatást tettek le az asztalra, ami alapján 
látható, mivel pályázati lehetőség nincs jelen pillanatban arra, hogy felújítsák az épületet, ezért szükséges 
az, hogy ennek az intézménynek a gyermekeit egy, már felújított óvodába, a Diósgyőri Tagóvodában 
tudják elhelyezni, teljesen kompletten. Hangsúlyozza, ott nem fog változás történni a csoportok 
életében, mindenki úgy megy, ahogy most jelenleg működnek. Elnök Úr kérdezte, hogy a későbbiekben 
az óvodapedagógusok felvétele hogyan történhet. Elmondja, hogy jelenleg is folyamatosan zajlik a 
MIOVI keretein belül a gyakornoki képzése az új óvodapedagógusoknak. Ahogy az előbb említette, 
sajnos elöregedő az óvodapedagógus társadalom, mindig van szükség új és fiatal óvodapedagógusokra. 
Sajnos évközben is több dolgozó jelzi, amit a MIOVI-tól információként megkapnak, hogy esetleg 
családi vagy egyéb okok miatt elmennek az óvónők. Ennek folyományaként is mindig vannak szabad 
helyek, tehát a fiatal óvodapedagógusokat fogja tudni a rendszer kezelni. Amennyiben van még 
tisztázatlan kérdés, szívesen válaszol.  
 
Bárány Péter elnök: Köszöni az összefoglalót, kiegészítést. A napirend feletti vitát megnyitja.  
 
Eszláriné Markó Mónika: Alpolgármester Asszonytól is elhangzott egy értekezlet alkalmával, hogy 
jelenleg egy véleményezési szakaszban van az eljárás. 
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Nagyné Tőszegi Éva: Megerősíti, valóban most van folyamatban a véleményezési eljárás. Kiküldésre 
került az összes szülői szervezetnek, mind a 32 intézmény szülői szervezete, az óvodaszék, a 
közalkalmazotti tanács megkapta. Most jár le a határidő, érkeznek be hozzájuk folyamatosan a 
vélemények, hogy hol hogyan értékelik ezt a szülők. Ennek alapján majd fogja a város vezetése 
eldönteni, hogy ebben a formában – ahogy a véleményezési anyag kiküldésre került – vagy esetleg 
valamilyen módosítással, vagy más formában fog ez az átszervezés megtörténni.  
 
Bárány Péter elnök: Úgy gondolja, javaslatot nem tudnak tenni, hogy más, illetve milyen formában 
lehetne ezt átszervezni, tekintettel arra, hogy nem látják át ezt az óvodai rendszert. Egyet tudnak, hogy 
amennyiben szükség van az óvodai átszervezésre, akkor nincs más hátra, minthogy támogassák. 
Természetesen sajnálják, hogy egyre kevesebb a gyerek. Úgy feltételezi, a városvezetés is úgy 
gondolkozik, hogy a legjobb formában tudja ezt a rendszert átszervezni, úgy, hogy a gyerekeknek a 
foglalkoztatása ne sérüljön. A hely, a csoport, az óvónő váltás itt helyi szinten élesebben jelentkezne, 
nagyobb távolságot kellene megtenni ahhoz, hogy a gyerekeket el tudják vinni egy másik óvodába.  
 
Nagyné Tőszegi Éva: Elmondja, hogy a szülőkkel Alpolgármester Asszony egyeztetett, és a szülők 
kifejezetten támogatják azt, hogy a Diósgyőri Tagóvodába beintegrálódjanak. Jelen pillanatban a 
Nyitnikék Tagóvodában vannak fűtési időszakra elhelyezve, majd a nyári időszakban költöznek át a 
másik óvodába. Kiemeli, hogy minden költözési folyamat egyeztetésre került a szülőkkel, akik pozitívan 
álltak hozzá.  
 
Bárány Péter elnök: Ez a mostani átszervezésre vonatkozik, de úgy gondolja, hogy ez a folyamat, ha 
később a helyzet úgy hozza, nem fog megállni.  
 
Nagyné Tőszegi Éva: Előre megnézték a következő három nevelési évben az óvodaköteles korú 
gyerekeknek a létszámát a népesség-nyilvántartás adatai alapján, ami azonban az adott pillanatra 
vonatkozik, arra az egy napra, amikor a kolléga azt le tudja szűrni. Elmondja, hogy ez nagyon mozgó, 
az emberek, a családok költöznek ki-be a városba, illetve nagyon sok magán és egyházi óvodai intézmény 
van, ami szintén elszívja a gyermekeket, a gyermeklétszámot az önkormányzati intézményektől. Ez ellen 
nem tudnak mit tenni. Tudomása szerint most mind bölcsődei, mind óvodai építési támogatás is van az 
egyházi fenntartók számára. Valószínűsíti, hogy még sorra nyílik több intézmény is, illetve felújítják, 
bővítik őket. Bíznak azonban abban, hogy a családtámogatási intézkedések hoznak olyan eredményt, 
hogy 2-3 év múlva esetleg nőhet a gyereklétszám. Nyomatékosítja, hogy ezeket a bezárt csoportokat 
bármikor újra lehet nyitni, ezek csak ideiglenesen kerülnek bezárásra. Amennyiben igény van rá, akkor 
az Önkormányzat egy határozattal tud tenni érte. Kiegészítésként elmondja, a Diósgyőri Tagóvodában 
ott van az a három üres csoport, amit most azért nyitnak meg, hogy a Lórántffy Óvoda be tudjon oda 
költözni.  
 
Bárány Péter elnök: A Szlovák Nemzetiségi Tagóvoda épülete nem régi létesítmény, szerinte jó 
állapotban van. A szülőktől olyan tájékoztatást kaptak, hogy szeretik ide járatni a gyerekeket. Az tény, 
hogy minden létesítményt üzemeltetni kell, ami pénzbe kerül, ez vitathatatlan. Kéri, hogy amennyiben 
szóba kerül a Hivatalban az óvoda működtetése, pozitívan álljanak hozzá. Kiemeli, hogy Miskolc Megyei 
Jogú Városnak egyetlen nemzetiségi tagóvodájáról van szó, ami nem olyan rég nyílt meg, kimondottan 
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére született meg. Megjegyzi, voltak előzmények, 
hiszen volt anno egy iskola, de azt bezárták, mert pontosan a gyereklétszám hiány volt a probléma. 
Akkor viszont kaptak egy olyan fajta ígéretet, hogy helyette létrehozzák nekik az óvodát, amit fognak 
tudni működtetni. Ezzel nem is volt gond, létszámban mindig nyolc felett voltak. Arra kell törekedniük, 
hogy ez a létszám a jövőben is meglegyen 
 
Nagyné Tőszegi Éva: Úgy véli, a városvezetés elkötelezett amellett, hogy az óvodai ellátás a megfelelő 
színvonalon működjön, és a bükkszentlászlói óvoda egy kis gyöngyszeme ennek az óvodai szervezetnek. 
Véleménye szerint mindent meg fog tenni az Önkormányzat azért, hogy ez működhessen, amíg csak 
megoldható. A gyereklétszám is szerencsére mindig úgy alakul, hogy amiatt sincs ezzel probléma.  
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Bárány Péter elnök: Elmondja, hogy az előző átszervezés alkalmával a véleményezést megtette, most 
határozat formájában szükséges álláspontjukat megtenni. Egyetértenek az átszervezéssel, sajnálják, de 
támogatják. Megállapítja, hogy nincs több észrevétel, hozzászólás. A vitát lezárja. Kéri, szavazzanak a 
határozati javaslat elfogadásáról. 

A Testület 3 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
SZ-15/2023.(III.16.) határozata: 
 
Tárgy:  MIOVI átszervezésre vonatkozó egyetértési joggal kapcsolatos döntés meghozatala 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdés alapján egyetért azzal, hogy Miskolci 
Integrált Óvodai Intézmény, szlovák nyelven: Inštitúcia Integrovaný Meterských Škôl v Miškovci (3534 
Miskolc, Batsányi János utca 2.) székhelyintézménye és tagintézményei tekintetében: 
 
1. A 305027-3/2023. iktatószámú véleményezési dokumentáció 1. és 2. számú mellékletekben 

foglaltaknak megfelelően, 2023. szeptember 01. napjától a csoportszám racionalizálásáról és egyes 
feladatellátási helyekre felvehető maximális gyermeklétszám változásáról, 
 

2. Illetőleg a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája, mint 
feladatellátási hely megszüntetéséről és az alapító okirat módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése, mint fenntartó a döntését meghozza. 

 
Felelős:    Elnök  
Határidő:    azonnal 
 
 
Bárány Péter elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját. Az ülést 09 óra 23 perckor bezárja. 

 
K. m. f. 

 
 

……………………………… …………………………………….. 
Bárány Péter Varga Árpádné 

elnök jegyzőkönyv-hitelesítő 
 

.……………………………….. …………………………………….. 
dr. Juhász Tamara Sipos Melinda 

jogi ügyintéző jegyzőkönyvvezető 
 

 
A jegyzőkönyv törvényességi véleményezésre bemutatva: 

 
…………………………………………… 

Dr. Ignácz Dávid 
jegyző 


