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Tisztelt Közgyűlés!
A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdése a
fenntartó hatáskörébe utalja a közoktatási intézmények nevének megállapítását.
Erre való hivatkozással kérjük a Tisztelt Közgyűlés, hogy engedélyezze:
a Miskolc Fövényszer u. 35.sz alatt működő Napközi Otthonos Óvoda (3528 Miskolc,
Fövényszer u.35.)
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
név felvételét.
I. Tartalmi összefoglaló
31/2005.( XII. 22 ) OM rendelet a nevelési- oktatási intézmények névhasználatáról szóló
rendelet meghatározza egyértelműen a névhasználatra vonatkozó szabályokat.
A Martin kertvárosban lévő óvoda – korábban MÁV illetve Alapítványi Óvoda – új nevet
szeretne választani.
Az óvoda hatalmas parkos udvarán kora tavasztól virít a pongyolapitypang vagy más néven
a gyermekláncfű. Minden gyermek ismeri, virágzás után szívesen fújják bóbitáját.
Ez a gyermekhez közeli, dallamos virágnév minden óvodahasználónak megnyerte a tetszését.
A város óvodái közül egyedi név kiválasztása az óvodák közüli megkülönböztetést, az
egyediséget fejezi ki.
A névválasztással a nevelőtestület és a szülői közösség egyetért.
II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony
Miskolc város közoktatásának feladat - ellátási, intézményhálózat- működtetési és fejlesztési
tervéhez igazodva az intézményeket törvényesen kell működtetnünk. Az előterjesztés ezt a célt
teljesíti.
III. Előzmény
A közoktatási törvény alapján a fenntartó hatáskörébe tartozik az alapító okiratok jóváhagyása .
IV. Várható szakmai hatások

Az intézmény törvényes működésének folyamatosságát teszi lehetővé a változtatás.
V. Várható gazdasági hatások
VI. Fennmaradt vitás kérdések
Nem merültek fel vitás kérdések.
VII. Javaslat a sajtó tájékoztatására
Nem szükséges a sajtó tájékoztatása.

Tisztelt Közgyűlés!
Az intézmény vezetője, a nevelőtestület, a szülői szervezet támogatásával arra kérem a Tisztelt
Közgyűlést, hogy az óvoda névfelvételét engedélyezze. Az intézményben 2007-ben ünnepélyes
keretek között kerülne sor a névválasztásra.

Miskolc, 2007 január 12.
Fedor Vilmos
Határozati javaslat:
Miskolc Megyei Jogú város közgyűlése „Javaslat a Miskolc, Fövényszer u.35. sz alatt működő
Napközi Otthonos Óvoda névfelvételéhez” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
1. A közgyűlés a Miskolc, Fövényszer u.35 sz alatt működő Napközi Otthonos Óvoda ( 3528
Miskolc, Fövényszer u.35)) részére engedélyezi a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
név felvételét, egyben az óvoda alapító okiratát – mellékletben foglaltak – szerint módosítja.
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