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A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:

J A V A S L A T
a Dunaújvárosi Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítandó csoportok számá-
nak meghatározására, átszervezésre

I.
Tisztelt Közgyűlés!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.) 83. § (2) bekez-
dése értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható óvodai csopor-
tok számát.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 100/2017. ( II .  13.)  PM határozata (az
előterjesztés 1. sz. melléklete) alapján 2017. április 3-4-én a Dunaújvárosi Óvodában meg-
történt az óvodai előjegyzés. 

A határozat 1. számú melléklete II. fejezet 2. pontja értelmében:
„2. A fenntartó az óvoda számára – finanszírozási átlaglétszám minimum és maximum alap-
ján – meghatározott gyermekcsoport számára állapít meg költségvetési előirányzatot. A költ-
ségvetés biztonsága, az előirányzatok túllépésének elkerülése érdekében a meghatározott
csoportszámtól eltérni csak a fenntartó engedélyével lehet.”

Az Nktv. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy – amennyi-
ben férőhely rendelkezésre áll – felvételre kerüljön azon gyermek is, aki a harmadik életévét
a felvételétől számított fél éven belül betölti.
Az Nktv. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke
óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 
A 49. § (2) bekezdésben foglaltak szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell fel-
venni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről
az óvoda vezetője dönt. A (3) bekezdés pedig rögzíti, hogy az óvoda köteles felvenni, átven-
ni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. 

Az Nktv. 4. számú melléklete értelmében, óvodai csoportban a minimum létszám 13 fő, a
maximális létszám 25 fő, az átlaglétszám 20 fő.

DMJV Önkormányzata a 2016/2017-os nevelési évet tekintve az óvoda 13 intézményegysé-
gében 58 csoport működését finanszírozta.

A Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője megküldte a 2017/2018-as nevelési évre vo-
natkozó csoportlétszámokra vonatkozó javaslatát (az előterjesztés 2. számú mellékle-
te).
A 2017. évi előjegyzés során 363 gyermek felvételét kérték a Dunaújvárosi Óvoda 13 óvodai
tagóvodájának valamelyikébe. 

A 2017/2018-as nevelési évben a szeptemberi induló létszám: 
Óvodában maradók száma 904
Szakértői vélemény alapján plusz főnek számító létszám* 41
Összesen 945

2



Az előjegyzésre jelentkezettek 363
MINDÖSSZESEN: 1308

* A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői vélemények alapján 2-es szor-
zóval, illetve 3-as szorzóval kell számításba venni.

Az óvodai férőhelyek száma: 1415 fő. Fenti adatokból látható, hogy a rendelkezésre álló fé-
rőhelyek számát tekintve 107 fővel  kevesebb a gyermeklétszám. A szeptemberi nevelési
év kezdésig a beiratkozottak száma még változhat, a tapasztalatok szerint általában nőni
szokott.

Nemcsak a beiratkozott gyermekek száma csökkent, hanem a városrészenkénti megoszlása
is korrekciót igényel a jelenlegi csoportlétszámokhoz képest. Figyelembe kell venni azt is,
hogy az Nktv. értelmében az óvodai felvétel folyamatos, a 3 éves gyermekek óvodai felvéte-
lét az óvodának a nevelési év során folyamatosan kell biztosítania, ezért az Intézményvezető
Asszony a 2017/18-es nevelési évben 56 óvodai csoport engedélyezését kéri, valamint
a férőhelyszám 49 fővel történő csökkentését az alábbi indokok alapján:

1. A Technikum városrészben a 4 csoportos Szivárvány Tagóvodában (Bóna I.  u.  7.)
3 csoport működik.

2. A Technikum Városrészben a 8 csoportos Aprók Háza Tagóvodában (Gábor Á. u. 2-
4.) jelenleg 4 csoport működik.

3. A Béke városrészben a Bóbita Tagóvodában szintén szüneteltetni kellene 1 csoportot.

A csoportlétszám csökkenésére tekintettel 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka állás-
hely megszüntetésére tett javaslatot az intézményvezető. A megszűnő álláshelyek a
2017. évben nyugdíjba vonuló kollégák álláshelyei lennének. Az álláshelyekre vonatkozó
javaslat egy másik előterjesztés része.

A csoportindítással kapcsolatos döntéseket az I. határozati javaslat tartalmazza. A Du-
naújvárosi Óvoda intézményvezetője javaslata alapján az Aprók Háza Tagóvoda üre-
sen álló épülete be tudná fogadni a Szivárvány tagóvodát a szakmai munka színvona-
lának megtartásával. A férőhelyszám csökkentése, valamint a Szivárvány Tagóvoda átadá-
sa miatt az intézmény alapító okiratát is módosítani szükséges 2017. május 31-ig, ezért a
határozati javaslat erre vonatkozó döntést is tartalmaz.

II.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Nktv. 18. § (2) és 74. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat kötelező feladata, hogy
– saját forrás terhére – biztosítsa a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltéte-
leket, ide értve az ingatlan vagyont is. 
Fentiekre tekintettel DMJV Közgyűlése 81/2016. (II.18.) számú határozatában úgy döntött,
hogy a Vasmű út 41. szám alatti Irodaház 2. emeletén 10 egymás melletti helyiséget bérel a
Pedagógiai Szakszolgálat számára. (3. sz. melléklet) 
A jelenlegi szabályozás szerint az állami köznevelési közfeladat ellátásához Tankerületi Köz-
pontot az általa ellátott pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok biztosítását szolgáló helyi
önkormányzati tulajdonú
a) önálló ingatlanra és ingó vagyonra vonatkozóan ingyenes vagyonkezelői jog,
b) ingatlanrészre és ingó vagyonra vonatkozóan ingyenes használati jog
illeti meg. (Nktv. 76/B. §)
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A 10+1  irodahelyiség  összesen  202  m2.  Ezeknek  és  a  raktárhelyiségnek  a  bérleti  díja
összesen 352.194.- + áfa/hó, mely tartalmazza a bérleti díjat, a fűtést és a közös költséget.
Az  említett  bérleti  díjat  DMJV  Önkormányzata  minden  hónapban  fizeti  a  Vasmű  út  41.
Irodaház Kft-nek.

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intéz-
mények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből
a területi szervei 2017. január 1-jével kiváltak, és a Korm. rendeletben meghatározott tanke-
rületi központba olvadtak be. 

A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább. A Fejér Megyei Pe-
dagógiai  Szakszolgálat  Dunaújvárosi  Tagintézménye  mint  köznevelési  intézmény
fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja a
Székesfehérvári Tankerületi Központ.    

Az Nkt.  99/G. § (1)  bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési
önkormányzat  által  működtetett  köznevelési  intézmény  76.  §-ban  meghatározott
működtetésével  kapcsolatos  jogviszonyokból  származó  jogok  és  kötelezettségek  2017.
január 1-jétől a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik. 

Mivel  jelenleg  a  Pedagógia  Szakszolgálat  részben  működik  önkormányzati  tulajdonú
ingatlanban  –  a  Szakszolgálat  Lilla  köz-ben  működő  egysége  –  az  erre  vonatkozó
vagyonkezelési szerződést DMJV Önkormányzata és a Székesfehérvári Tankerületi Központ
a Közgyűlés 818/2016 (XII.15.) határozatának (4. sz. melléklet)  értelmében megkötötte. A
bérelt ingatlanban működő Szakszolgálat tekintetében viszont a működtetési feladatokat sem
tudta az Önkormányzat átadni a Székesfehérvári Tankerületi Központnak. 

A  Technikum  városrészben  lévő  Szivárvány  Tagóvoda  Aprók  Háza  Tagóvodába  történő
áthelyezésével  az  Önkormányzat  a  felszabaduló  óvodai  ingatlannal  biztosítani  tudna  a
Pedagógia  Szakszolgálat  számára  egy  olyan  épületet,  amely  a  Szakszolgálat
feladatellátásának  minden  tekintetben  megfelelne  (akadálymentesített,  földszintes,
rendezett,  gyermekeknek  való  és  tisztán  tartható  mellékhelyiséggel  ellátott  épület).  Az
ingatlan Pedagógiai  Szakszolgálat által történő birtokbavételével a Szakszolgálat egyetlen
telephelyre kerülhetne, így a Lilla közi telephelyet visszakapná a Dunaújvárosi Óvoda, ahova
az  óvoda  adminisztratív  feladatellátása  kerülne.  Az  óvoda  irodái  jelenleg  a  Pajtás  utcai
Tagóvodában vannak, ahol – lévén az épület akadálymentesített – jelenleg helyet vesz el a
mozgásukban korlátozott  óvodáskorú gyermekektől.  A Lilla  közbe történő átköltözéssel  a
felszabaduló helyiségekben kapna helyet az óvodai fejlesztés. 

A II. határozati javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Telephelyé-
nek elhelyezésére tesz javaslatot a Szivárvány Tagóvoda átköltözése mellett.

Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, az
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság és a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2017.
május 16-i ülésén tárgyalta, a bizottságok véleményét az elnökök szóban terjesztik a Tisztelt
Közgyűlés elé.

A fentiekre hivatkozva az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé
elfogadásra:
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I.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének
…  /2017.     (V. 18.)     határozata

a Dunaújvárosi Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítandó csoportok számá-
nak meghatározásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017/2018-as nevelési évben a Dunaúj-
városi Óvoda 12 tagintézményében 56 csoport működését finanszírozza, egyúttal hozzá-
járul ahhoz, hogy 

 a Szivárvány Tagóvodában 1 csoport megszűnjön,
 az Aprók Háza Tagóvodában működjön tovább a Szivárvány Tagóvoda 3 csoport-

ja, amelyekkel együtt az Aprók Háza Tagóvoda összesen 6 csoportos óvodaként
működjön tovább a jelenlegi 8 csoportos óvoda helyett,

 a Bóbita Tagóvodában 1 csoport szüneteljen.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője

Határidő: - a határozat végrehajtására: 2017. augusztus 31.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújvárosi Óvoda 13
tagintézménye közül a Dunaújvárosi  Óvoda Szivárvány Tagóvodáját 2017.  augusztus 31.
napjától megszünteti. 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2.) pontban foglaltakra tekintettel felkéri a
polgármestert, hogy a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosítására vonatkozó ja-
vaslatot terjessze a közgyűlés elé.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő:   2017. június 15.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője részére.

Felelős: -    a határozat közléséért:
                    a polgármester

- a határozat közlésében való közreműködésért:
- a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2017. május 31.
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II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének
…  /2017.     (V. 18.)     határozata

a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére ingatlan
biztosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát  képező dunaújvárosi,  488 helyrajzi
számú, természetben a Bóna István u. 7. szám alatt található, kivett óvoda megnevezésű
4003m2 nagyságú ingatlant 2018. szeptember 1. napjától határozatlan időre ingyenes va-
gyonkezelésbe adja a Székesfehérvári Tankerületi Központ részére a Fejér Megyei Peda-
gógia Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye egységes elhelyezése céljából.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az 1. pontban meghatározott
ingatlant  a  Fejér  Megyei  Pedagógia  Szakszolgálat  Dunaújvárosi  Tagintézménye  2017.
szeptember 1. napjától birtokba vegye.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat vezetőjét, hogy a szükséges dokumentumok módosításairól, a vagyonkezelési szer-
ződés módosításának előkészítéséről gondoskodjon.

 Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:    - a birtokbavételre: 2017. szeptember 1. 

  - a dokumentumok módosítására: 2018. augusztus 31.

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Dunaújvárosi Óvoda az
adminisztrációs egységeinek elhelyezése céljából a Dunaújváros, Lilla köz 1. sz. alatti in-
gatlannak  a  Fejér  Megyei  Pedagógia  Szakszolgálat  Dunaújvárosi  Tagintézménye  által
használt helyiségeit 2017. szeptember 1. napjától birtokba vegye.

 Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője             
Határidő:    a birtokbavételre: 2017. szeptember 1. 

5.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése  felhatalmazza a polgármestert,  hogy – a
2016. február 24-én a DVG Zrt-vel kötött bérleti keretszerződés 8. pontja alapján kezdemé-
nyezze a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2017. szeptember 1.
hatállyal.

6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával hatályon kívül helyezi a
81/2016. (II.18.) számú határozatát.
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7.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésé-
re.

 Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő:    a határozat közlésére: 2017. május 31.
                 

Dunaújváros, 2017. május 18.

Izsák Máté s.k.
oktatási, kulturális, ifjúsági és

sport bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
pénzügyi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
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