
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. május 17.

Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben indítandó csoportok
számának meghatározására, átszervezésre

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála Jogi és Szervezési igazgató
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője

Véleményező     bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2018. 05. 08.
pénzügyi bizottság elnöke 2018. 05. 08.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 08.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 09.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.
§ (2) bekezdése értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható
óvodai csoportok számát. 2018. március 26-27-én a Dunaújvárosi Óvodában megtörtént az
óvodai előjegyzés, melynek során a gyermeklétszám 74 fővel több lett a férőhelyszámnál.
Fentiekre tekintettel az intézményvezető 3 csoport megnyitását, valamint a racionális műkö-
dés érdekében átszervezésre tett javaslatot.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 12296-2/2018.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: s.k.
Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: 2018.04.25. Ellenőrzés dátuma: 2018.04.25.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k. 
Leadás dátuma: 2018.04.25. Ellenőrzés dátuma: 2018.04.26.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés



Egyéb megjegyzések: -
J A V A S L A T

a Dunaújvárosi Óvodában a 2018/2019-es 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 116/2018. ( II .  12.)  PM határozata (az
előterjesztés 1. sz. melléklete) alapján 2018. március 26-27-én a Dunaújvárosi Óvodában
megtörtént 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 2017/2018-as nevelési évet tekintve az óvoda 12 intézményegysé-
gében 56 csoport működését finanszírozta.

A Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője megküldte a 2018/2019-es nevelési évre vo-
natkozó csoportlétszámokra vonatkozó javaslatát (az előterjesztés 2. számú mellékle-
te).
A 2018. évi előjegyzés során 376 gyermek felvételét kérték a Dunaújvárosi Óvoda 12 óvodai
tagóvodájának valamelyikébe. 

A 2018/2019-es nevelési évben a szeptemberi induló létszám: 
Óvodában maradók száma

981
Beíratott gyermekek számított létszáma 376
Összesen 1357
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Szakértői vizsgálatra váró gyermeke száma 18

A vizsgálatra váró gyermekek többsége állapotuk és ismeretük tekintetében nagy valószínű-
séggel SNI (sajátos nevelési igényű) besorolást kapnak. A sajátos nevelési igényű gyerme-
keket a szakértői vélemények alapján 2-es szorzóval, illetve 3-as szorzóval kell számításba
venni.

Az 1357 fő létszámot (amiben a vizsgálatra váró gyerekek száma még nincs benne) a jelen-
legi 56 csoportra elosztva csoportonként 24 fővel kellene számolni. A törvény rendelkezései
szerint a maximális csoportlétszám 25 fő lehet. Mivel az óvodai beiratkozás folyamatos, a
szeptemberi nevelési év kezdetéig a beiratkozottak száma még nőhet.

Nemcsak a beiratkozott gyermekek száma nőtt, 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 felvételét az
óvodának a nevelési év során folyamatosan kell biztosítania, ezért az Intézményvezető Asz-
szony a 2018/19-es nevelési évben 59 óvodai csoport engedélyezését kéri, valamint a
férőhelyszám 74 fővel történő növelését az alábbi indokok alapján:

A Béke városrészben a Bóbita Tagóvodában Földes F. liget 1.) 1 csoport (25 fő),
Technikum Városrészben a 8 csoportos Aprók Háza Tagóvodában (Gábor Á. u. 2-4.)
1 csoport (24 fő),
a Római városrészben a Duna-parti Tagóvodában szintén 1 csoportot (25 fő) nyit-
nának meg.

A csoportlétszám növekedésére tekintettel 6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka és 1 fő
gyógypedagógiai asszisztens álláshely engedélyezésére tett javaslatot az intézmény-
vezető. Az álláshelyekre vonatkozó javaslat egy másik előterjesztés része.

Tisztelt Közgyűlés!

DMJV Közgyűlése 812/2017. (XII.14.) határozatában döntött arról, hogy a Fejér Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 2018. július 01. napjától a volt Szivár-
vány Tagóvoda épületében (Bóna I. u. 7.) működik tovább. (3. számú melléklet) A Közgyű-
lés 354/2017. (V.18.) határozata 4. pontjában a Fejér Megyei pedagógiai Szakszolgálat által
használt Lilla köz 1. sz. alatti ingatlant a Dunaújvárosi Óvoda használatában adja annak ad-
minisztrációs  egységeinek  elhelyezése  céljából.  A  határozatban  megjelölt  időpontot  az
562/2017. (IX.05.), majd a 812/2017. (XII.14.) számú határozatok módosították, a birtokbavé-
tel időpontja: 2018. július 1. (4. számú melléklet) 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nktv.) 4. § 27. pontja
szerint „a székhely az alapító okiratban, szakmai alapdokumentumban meghatározott, a köz-
nevelési intézmény alapfeladatának ellátását szolgáló feladatellátási hely, ahol képviseleti jo-
gának gyakorlására jogosult vezetőjének munkahelye található.”
Az óvoda székhelyének megváltoztatására azért  kerülne sor,  mert  a jelenlegi  székhelyen
(Pajtás u. 2.)  folyamatosan nő a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyerme-
kek száma és a működéshez szükséges irodák miatt fejlesztő szoba kialakítására eddig nem
kerülhetett sor. A gyermekek szakszerű ellátásához, egyéni és kiscsoportos fejlesztéséhez
ideális lehetőség nyílna, ha a székhely másik feladat-ellátási helyre költözhetne, az irodákból
pedig fejlesztő szobák lennének kialakíthatók. 
Fentiek alapján a Fejér megyei Pedagógiai Szakszolgálat kiköltözését követően a Dunaújvá-
rosi Óvoda Margaréta Tagóvodája (2400. Dunaújváros, Lilla köz 1.) feladatellátási hely mű-
ködne székhelyként. Az itt meglévő – a Szakszolgálat által használt – helyiségek/irodák ele-
gendőek és megfelelőek a székhelyen ellátandó adminisztratív, operatív feladatok ellátására.
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nktv.)  83.§ (3) be-
kezdés szerint az átszervezéssel kapcsolatos döntés előtt
(3) A fenntartó
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
b) átszervezésével,
c) feladatának megváltoztatásával,
d) nevének megállapításával,
e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglal-
tak
véleményét.
(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni:
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az óvodaszék, az iskolaszék,
c) a szülői szervezet,
d) az iskolai diákönkormányzat,
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik 
egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett or-
szágos nemzetiségi önkormányzat,
f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara,
g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter,
h) a működtető önkormányzat
véleményét.

A nemzeti  köznevelésről  szóló 2011. évi  CXC.  törvény (a továbbiakban:  Köznevelési  tör-
vény) 84. § (3) bekezdése szerint a fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-augusztus
hónapok kivételével – nevelési évben

a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
b) óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntethet meg,
c) az óvoda feladatait nem változtathatja meg.

Ennek alapján az alapító okirat fentiek miatti módosítására csak július-augusztus hó-
napban van lehetőség. 
Az Alapító Okirat módosításáról szóló javaslat egy másik előterjesztés része. 

A  Köznevelési törvény  84.  §  (7)  bekezdése  értelmében  a  fenntartó  legkésőbb  az
intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést
a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban.

Az Oktatási,  Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság május 8-i ülésén tárgyalta és 7:0:0 arány-
ban támogatta.
A Pénzügyi Bizottság május 8-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és 6:0:0 arányban támogat-
ta.
A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság május 9-i ülésén tárgyalta és 6:0:0 arányban tá-
mogatta.
Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság május 8-i ülésén tárgyalta és 5:0:0 arányban köz-
gyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének
…  /2018.     (V. 17.)     határozata

a Dunaújvárosi Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben indítandó csoportok számá-
nak meghatározására, átszervezésről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018/2019-es nevelési évben a Dunaúj-
városi Óvoda 12 tagintézményében 59 csoport működését finanszírozza, egyúttal hozzá-
járul ahhoz, hogy 

 a Duna-parti Tagóvodában 1 csoport,
 az Aprók Háza Tagóvodában 1 csoport,
 a Bóbita Tagóvodában 1 csoport újra megnyíljon.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője

Határidő: - a határozat végrehajtására: 2018. augusztus 31.

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul,  hogy a Dunaújvárosi  Óvoda
székhelye a 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. szám alatti ingatlan legyen.

3.) 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 humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2018. május 31.

Dunaújváros, 2018. május 17.

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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