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Tisztelt Képviselő-testület!
I. A szeptember 1-jétől indítható óvodai csoportok jóváhagyása
A képviselő-testület 2013. május 30-i ülésének napirendjén szerepelt a 2013.
szeptember 1-jétől indítható óvodai csoportok engedélyezése. A beiratkozások adatai
alapján a Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ Százszorszép
Óvodájában a gyerekszám csökkenése miatt felmerült annak lehetősége, hogy a
fenntartó egy óvodai csoportot megszüntet. Az óvodai csoportok számának
csökkentését indokolja, hogy szeptember 1-jétől jelentősen kevesebb gyermek várható
a Százszorszép Óvodába, mint amennyit a normatíva-igénylésekor terveztek, ezért a
fenntartónak normatíva-visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 84. §
(8) bekezdése szerint a következő nevelési évben indítható csoportok számáról a
fenntartó július utolsó munkanapjáig dönthet. Javaslatomra a képviselő-testület az
óvodai csoportok engedélyezéséről a döntést a következő rendes ülésre halasztotta.
A 2013/2014. nevelési évre vonatkozó beiratkozási adatok:

Tagóvoda
Szivárvány
Óvoda
Bezerédj Amália
Óvodai
Tagintézmény
Erzsébet Óvodai
Tagintézmény
Kaposszekcsői
Tagintézmény
Csikóstőttősi
Telephelye
Százszorszép
Óvoda
Dalmandi
Napköziotthonos
Tagóvoda

SNI gyermek Óvodában Várható
Rendelkezésre
Jelentkezők
maradt létszám
álló csoportok
létszáma
2
3
gyermekek szept. 1száma
jétől
főként főként létszáma
45

0

1

130

177

7

16

7

0

73

96

4

16

2

1

71

91

4

17

19

1

2
27

1

0

88

116

6

5

0

0

33

38

2

A beiratkozás adatai alapján az óvodák a jelentkező igényeket el tudják látni, az
óvodai csoportok számának bővítésére és az óvodapedagógus-létszám emelésére nincs
szükség.
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2013. szeptember 1-től
hatályos 4. melléklete alapján az óvodai csoportlétszám minimum 13, maximum 25 fő,
az átlaglétszám pedig 20 fő. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 5. §-a módosította az Nkt. osztály- és
csoportlétszámokra vonatkozó 25. § (7) bekezdését, a rendelkezés 2013. szeptember 1jén a módosított tartalommal lép hatályba. A módosítás lehetővé teszi, hogy az óvodai
csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó
engedélyével legfeljebb húsz százalékkal túlléphető, továbbá függetlenül az indított
csoportok létszámától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele
miatt indokolt. A létszám számításánál figyelembe kell venni a Nkt. 47. § (7)
bekezdését, mely szerint az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés
fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a
mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként
kell figyelembe venni az óvodai csoport létszámának számításánál, ha nevelésoktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. A gyermekek csoportba való
beosztásánál figyelembe kell venni a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2.
mellékletében foglalt előírását, miszerint a csoportszoba alapterülete nem lehet
kevesebb, mint 2 m2/fő.
A Szivárvány Óvodában két (Breki és Halacska) csoport esetében a szeptember 1-jétől
várható létszám meghaladja a maximális 25 főt, ezért indokolt a maximális létszám
legfeljebb 10%-kal való túllépésének engedélyezése.
A Százszorszép Óvodában a szeptember 1-jétől várható gyermeklétszám 116 fő. Az
óvoda jelenleg 6 csoporttal működik, az Nkt. szeptember 1-jétől hatályos
csoportlétszámra vonatkozó előírásai alapján indokolt az óvoda csoportszámának
felülvizsgálata. A döntés meghozatalának hatását elsősorban a 2013/2014. nevelési év
adatai alapján lehet áttekinteni, a tényleges adatok és az intézményvezetők becsült
adatai tapasztalatunk alapján eltérnek. A 2013. évi állami támogatás igénylésére
leadott intézményi adatlap alapján az induló gyermek létszám 141 fő, a 2013/2014.
nevelési év várható közoktatási statisztikai nyitó adata 135 fő, a jelenleg jelzett várható
létszám 116 fő.
Az óvodapedagógusok elismert létszámának számításánál és arra jutó állami
támogatásnál, valamint az óvodaműködtetési támogatásnál egyaránt figyelembe kell
venni az óvodai nevelésben részesülő gyermekek létszámát. A jelzett létszám
alacsonyabb az állami támogatáshoz lejelentett létszámnál, emiatt az önkormányzat
várhatóan alacsonyabb állami támogatásban részesül. A kieső bevétel pótlása
lehetséges az óvodai csoportok számának csökkentésével.
Az eddigi 116 fő esetén a 6 csoport engedélyezésével az átlaglétszám 19,3 fő, amely a
köznevelési törvényben jelzett átlaglétszámnál alacsonyabb. Ha a törvény szerinti
átlaglétszámmal számolunk, a csoportok száma 4,64, azaz öt csoportban megoldható a
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nevelés. A köznevelési törvény módosításával az óvodai csoport maximális létszáma
30 fő is lehet.
A 2013. szeptember 1-jétől indítható óvodai csoportok számával kapcsolatban
egyeztettem az óvodavezetőkkel, illetve az Önkormányzati Hivatal munkatársaival
annak érdekében, hogy megoldást találjunk a felmerült problémára. Az egyeztetésen
elhangzottak alapján javaslom a Százszorszép Óvodában egy csoport, a legkisebb
létszámú Katica csoport megszüntetését, és szeptember 1-jétől 5 indítható csoport
engedélyezését. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet fent hivatkozott rendelkezését
figyelembe véve a nagyobb alapterületű csoportszobákban a megszüntetendő
csoportba beosztott gyermekek az alábbiak szerint oszthatók el:
alapterület
Pillangó
csoport
Nyuszi csoport
Szívecske
csoport
Süni csoport
Méhecske
csoport
összesen:

max. létszám
(fő)

56 m2
54 m2

28
27

48 m2
48 m2

24
24

48 m2

24
127

A legkisebb létszámú csoportban 13 gyermek van, akik a többi csoportban az Nkt-ban
meghatározott 25 fő maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése nélkül
elhelyezhetőek.
Az óvodai csoport megszüntetése érinti az óvoda alkalmazotti létszámát is, mivel két
óvodapedagógus és egy dajka státusz is megszűnik. Az óvodavezető tájékoztatása
szerint egy óvodapedagógus határozott idejű munkaviszonya 2013. június 30-án
megszűnik, így az ő helyére egy óvodapedagógus áthelyezhető. Az Nkt. 2013.
szeptember 1-től hatályos 2. melléklete alapján az óvodákban 3 csoportonként 1 fő
pedagógiai asszisztens, valamint intézményenként, továbbá telephelyenként, ahol
legalább 3 csoport működik 1 fő gondozónő és takarító alkalmazható. Ennek
figyelembe vételével egy óvodapedagógus áthelyezhető pedagógiai asszisztens
munkakörbe, illetve a dajka áthelyezhető gondozónő és takarító munkakörbe, így a
megszüntetendő csoportban dolgozó óvodapedagógusok és dajka munkaviszonya nem
szűnik meg. Ezt a megoldást az óvoda alkalmazotti közössége elfogadja.
A fentiek alapján a következő határozati javaslat elfogadását indítványozom.
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Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013/2014. nevelési
évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:
a) Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Szivárvány Óvoda:
Bezerédj Amália Óvodai Tagintézménye
Erzsébet Óvodai Tagintézménye

7 csoport
4 csoport
4 csoport

b) Dombóvári Gyermekvilág Általános Művelődési Központ
Százszorszép Óvodája:
5 csoport
Dalmandi Tagóvodája
2 csoport
Csikóstőttősi Tagóvodája
1 csoport
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2013/2014. nevelési évre
engedélyezi a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximum
csoportlétszám legfeljebb 10%-kal történő túllépését a Dombóvári Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde Szivárvány Óvodájának Breki és Halacska csoportjában.
Határidő: 2013. július 5. – a határozat továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Önkormányzati Iroda
II. A mászlonyi óvodások utaztatása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (7) bekezdése szerint a
lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes települési
önkormányzat megtéríti a kötelező felvételt biztosító óvodába való utazás költségeit,
továbbá szükség esetén gondoskodik kísérő személyről a gyermek részére, ha az óvoda
a településen kívül található, és az óvodába való utaztatást az önkormányzat nem
biztosítja. A kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásról a fenntartó
gondoskodik.
Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvár közigazgatási területéhez tartozó
Mászlony-pusztán élő tanulók, gyermekek iskolába, óvodába szállításáról külön
autóbusz szolgáltatás megrendelésével gondoskodott, a szolgáltatást a Herceg
Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium látja el a
2012/2013. nevelési évben. A 2013. január 1-től való utaztatás tekintetében az
önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megállapodást kötött
egymással: a Mászlony pusztán elő óvodába, illetve iskolába járó gyermekek
utaztatása egyszerre történik, a szolgáltatást a Központ a Herceg Esterházy Miklós
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Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium útján a korábbiak szerint
biztosítja, a költségek pedig arányosan megosztásra kerülnek.
A szolgáltató Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium vezetője kérte, hogy a szolgáltatás következő tanévben való igénybevétele
kapcsán az önkormányzat foglaljon állást.
Megítélésem szerint továbbra sem indokolt külön szállítatni az iskolásokat és az
óvodásokat, javasolt az együttműködés fenntartása a következő nevelési évben is, a
szolgáltatás ellátása egyébként megfelelő (az iskola abban az esetben is gondoskodott
a szállításról, amikor az intézmény autóbusza elromlott).
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a
Mászlony-pusztán elő óvodás gyermekeknek a kötelező felvételt biztosító óvodába
szállítása változatlanul az iskolásokkal együtt, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ által a Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium útján biztosított szolgáltatás keretében történjen a 2013/2014. tanév végéig,
az óvodások utaztatásával összefüggésben felmerülő költségeket az önkormányzat
viseli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségek viseléséről a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás meghosszabbítására
Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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