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intézkedések

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
             Képviselő-testülete 

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (1) 
bekezdésének 6. pontja  kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik az óvodai ellátás.

A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Kt.)  24.  §  (2)-(3) 
bekezdése alapján:
(2) „ Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi  
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is.
(3) A gyermek - ha e törvény másként nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt 
venni.” 
A  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  (a  továbbiakban:  Nkt.)  8.  §  (1) 
bekezdése  szerint  „Az  óvoda  a  gyermek  hároméves  korától  a  tankötelezettség  kezdetéig 
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy 
ha a felvételi körzet több településen található, az érintett  településeken lakóhellyel,  ennek 
hiányában  tartózkodási  hellyel  rendelkező  hároméves  és  annál  idősebb  gyermek  óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.” 
A szülő az óvodai  nevelésben történő részvételre  jogszabály alapján kötelezett  gyermekét 
köteles  beíratni  az  önkormányzat  által  közzétett  közleményben  vagy  hirdetményben 
meghatározott időpontban (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet);
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt;
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 
véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt az Nkt. szerint.
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontjának rendelkezése szerint a fenntartó meghatározza az 
adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.
Az óvodai  csoportok  szervezésének  szabályait  a  2013/2014-es  nevelési  évre  már  az  Nkt. 
határozza  meg.  E  szerint:  a  csoport  minimum  létszáma  13  gyermek/csoport,  maximum 
létszáma 25 gyermek/csoport, átlaglétszáma 20 gyermek/csoport. 



A  2013.  évi  LV.  törvény  módosította  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvényt,  melynek 
értelmében  a  maximális  csoportlétszámok  (25  fő)  átlépésének  engedélyezését  a  fenntartó 
hatáskörébe  utalta  a  jogszabályok  figyelembe  vétele  mellett.  Azokban  az  óvodákban, 
amelyekben a csoportszobák mérete megengedi ( a 2 m2/fő betartásával), 25 fő fölötti létszám 
20 % erejéig történő túllépésével, max. 30 fővel indulhat csoport.
A  beiratkozás  után  a  kiszombori  óvodában  várhatóan  118  gyermek  (ebből  6  fő  SNI),  a 
ferencszállási  tagintézményben  várhatóan  18 gyermek  (ebből  2  fő  SNI)  veszi  igénybe  az 
óvodai ellátást.
Az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek létszáma alapján a jelenlegi 7 csoport helyett 6 
csoport indítása szükséges, valamint a 3. életévüket még be nem töltött gyermekek bölcsődei 
elhelyezése javasolt.

Együttesen
2013/2014-es nevelési évben:              6 vegyes csoport indítható, 

pedagógus álláshelyek száma:   12,7 fő
ebből 12 fő pedagógus

  0,7 fő gyógypedagógus (SNI)
további foglalkoztatott álláshelyek száma: 10 fő, 

ebből  6 fő dajka
 1 fő gondozó, takarító
 2 fő pedagógiai asszisztens
 1 fő óvodatitkár

a) Kiszombori óvodaegységében: 

2013/2014-es nevelési évben: 5 vegyes csoport indítható, 

pedagógus álláshelyek száma:   10,6 fő
ebből 10 fő pedagógus

  0,6 fő gyógypedagógus (SNI)
további foglalkoztatott álláshelyek száma:  8,7 fő

ebből  5 fő dajka
 1 fő gondozó, takarító
 1,7 fő pedagógiai asszisztens
 1 fő óvodatitkár

b) Ferencszállási Tagóvoda 

2013/2014-es nevelési évben: 1 vegyes csoport indítható 

pedagógus álláshelyek száma:     2,1 fő pedagógus
ebből 2 fő pedagógus

0,1 fő gyógypedagógus (SNI)
további foglalkoztatott álláshelyek száma: 1,3 fő
       ebből 1 fő dajka

0,3 fő pedagógiai asszisztens



A  2013/2014-es  nevelési  évben  indítható  óvodai  csoportok  csökkenő  száma 
létszámcsökkentéssel összefüggő intézkedéseket von maga után.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését.

Kiszombor, 2013. május 23.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester



Tárgy:  A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2013/2014-es 
nevelési évének rendje

____/2013.(V. 28.) KNÖT h. 
HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a Kiszombori 
Mikrotérség  Karátson  Emília  Napköziotthonos  Óvoda  2013/2014-es  nevelési  évének 
rendjével, az indítható csoportok számával, az ellátandó órák számával, valamint a számított 
álláshelyek  meghatározásával  kapcsolatos  előterjesztést  és  a  nemzeti  köznevelésről  szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján az alábbi fenntartói  döntést 
hozta:

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete a  Kiszombori  Mikrotérség 
Karátson  Emília  Napköziotthonos  Óvoda  2013/2014-es  nevelési  évére  a  fenntartásában 
működő  nevelési  intézményben  indítható  csoportok,  az  ellátandó  órák,  és  a  számított 
álláshelyek számát az alábbiak szerint határozza meg:

a) Kiszombori óvodaegységében: 

2013/2014-es nevelési évben: 5 vegyes csoport indítható
pedagógus álláshelyek száma:   10,6 fő

ebből 10 fő pedagógus
  0,6 fő gyógypedagógus (SNI)

további foglalkoztatott álláshelyek száma:  8,7 fő
ebből  5 fő dajka

 1 fő gondozó, takarító
 1,7 fő pedagógiai asszisztens
 1 fő óvodatitkár

b) Ferencszállási Tagóvoda 

2013/2014-es nevelési évben: 1 vegyes csoport indítható 

pedagógus álláshelyek száma:     2,1 fő pedagógus
ebből 2 fő pedagógus

0,1 fő gyógypedagógus (SNI)
további foglalkoztatott álláshelyek száma: 1,3 fő
       ebből 1 fő dajka

0,3 fő pedagógiai asszisztens

A határozatról értesül:
- Jani János Ferencszállás polgármestere
- Fekete József Klárafalva polgármestere
- Szegvári Ernőné Kiszombor polgármestere
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Dr. Gácsi Zoltán jegyző
- Börcsökné Balázs Márta óvodavezető
- Polgármesteri Hivatal közgazdasági Csoport



- Irattár
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