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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 24. § (2) 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.”
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1)-(2)
bekezdése értelmében:
„(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 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.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) és d) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő
jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves
nyitvatartási idejének meghatározásáról, valamint meghatározza az adott nevelési évben
indítható óvodai csoportok számát.

Az óvodai felvétel módjáról az Nkt. 49. §-a az alábbiakban rendelkezik:
„49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e
törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a
jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben
az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely
javaslatot tesz a felvételre.
(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda
nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító
óvoda).”
Az óvodai felvételről és az óvodai jogviszony létesítéséről a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 20. § (2) bekezdése az alábbiakban rendelkezik.
„20. § (2) A szülő – a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek,
továbbá a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre
jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a
fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A
napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett,
az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a
jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.”
A maximális csoportlétszámtól csak nevelési év során, indokolt esetben átvétel, felvétel
esetén lehet eltérni az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján az alábbiak szerint:
„25. § (7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális
és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra,
kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év
indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá
függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év
során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak
akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő
megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói
jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport
létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel – a tanulóra háruló aránytalan
teher nélkül – nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport.”
Az Nkt. 4. melléklete meghatározza a létszámhatárokat, mely az óvoda esetében: a csoport
minimum létszáma 13 gyermek/csoport, maximum létszáma 25 gyermek/csoport,
átlaglétszáma 20 gyermek/csoport.
A beiratkozás után a kiszombori óvodában várhatóan 100 gyermek (ebből 7 fő SNI) veszi
igénybe az óvodai ellátást.
Az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek létszáma alapján 5 csoport indítása szükséges.

2016/2017-es nevelési évben:

5 vegyes csoport indítható,

pedagógus álláshelyek száma:
ebből

10,5 fő
10 fő pedagógus
0,5 fő gyógypedagógus (SNI)
további foglalkoztatott álláshelyek száma: 8 fő
ebből
5 fő dajka
1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő óvodatitkár
1 fő egyéb
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését a
határozati javaslatnak megfelelően meghozni szíveskedjen.
Kiszombor, 2016. május 26.

Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2016/2017-es
nevelési évének rendje
____/2016.(V. 31.) KNÖT h.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombori
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda 2016/2017-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 2016/2017-es nevelési évére a fenntartásában
működő nevelési intézményben indítható csoportok, az ellátandó órák, és a számított
álláshelyek számát az alábbiak szerint határozza meg:
2016/2017-es nevelési évben:

5 vegyes csoport indítható

pedagógus álláshelyek száma:
ebből

10,5 fő
10 fő pedagógus
0,5 fő gyógypedagógus (SNI)
további foglalkoztatott álláshelyek száma: 8 fő
5 fő dajka
ebből
1 fő pedagógiai asszisztens
1 fő óvodatitkár.
1 fő egyéb

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármestere
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Börcsökné Balázs Márta óvodavezető
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

