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A képviselo-testiileti tilés idopontj a: 2łJl3.július 1 7. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az indithatĺó óvodai csoportok számänak meghatáľozására és maxi.
máIis létszám trĺllépésének eneedélyezésére

A napirendet nyílt tilésen kell tĺírgyalni, a hatarozat e|fogađásźůloz egyszeru szavazattobbség
szükséges.
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VárosgazdáIkodásiésPénziigyiBuottságvéleményezi x

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x

Hatát ozati j av aslat a bizoÍtság szźlmáĺ a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őterjesnés megtárgy a|ásźú.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmény

A 201312014. nevelési évre szólóan - Budapesten egységesen a főjegyzó által kijelĺilt idő-
pontban - 20|3. május 6-l0. közĺitt megtörtént az óvodáskoru gyermekek bęiratkozźsa.

A nemzeti kĺjznevelésľőlszóló 2011. évi CXC. törvény (l\k.) szeľint a nevelési év indításánál
a fenntaľtó meghatározza az indítható óvodai csopoľtok szélmát, továbbá engedé|yezi az ővo-
dai csopoľtľamegáI|apított maximális létszám legfeljebb hilsz szźnalékkal töľténő átlépését.

II.Indokolás
A 201312014. nevelési évre szóló bęiratkozási adatok ismeľetében a 73 jőzsefvárosi tjnkor-
mtnyzati óvoda fenntartói engedé|yezés céljából megküldte a 2013. szeptember 1. napján
inđítani teĺv ezetI csopoľtj aik számát és létszźmát. Éfł ĺ{il;ĺfrl.T , ĺ) 
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III. Tényállás
AJőzsefvárosi onkormányzatfenntaľtásában múködő óvodfü esetében a20l3l20l4. nevelési
évben tervezeÍI.óvodai csoportok szttmaa tava|yi csoportszámokkal egyezóeĺ alakulna:

óvoda megnevezése

Csopoľtok száma
Itervezettl

201312014-ben

Gyerek-Virás Napközi otthonos óvoda 8

Kincskereső Napközi otthonos óvoda 5

Várunk Rád Napkĺjzi otthonos ovoda 4

Napsugaľ Napkozi otthonos óvoda 4

Koszoru Napkcjzi otthonos óvoda 4

Hétszínvkás Napközi otthonos óvođa 4

Mesepalota Napközi otthonos óvoda 5

TA-TI-KA Napközi otthonos óvoda 5

Pitypane Napközi otthonos Ővoda 4

Szivaľvĺínv Naoközi otthonos ovoda 7

Százszorszéo Naokĺjzi otthonos ovoda 6

Napľafoľgó Napközi otthonos ovoda 4

Katica Bĺjlcsőde és Napktizi otthonos
óvoda

6

osszesen 66

Az ővodai csoportok |étszámának kialakításanál az Nkt. 4. számu męllékletét kell iranyadó-
nak tekinteni, me ly az a|thbi |étszźmhatlíľokĺó 1 rende lkezik :

óvodában
csoportlétszám (Íő)

mrntmum maxtmum át|iag

t3 25 20

Az óvodai csopoľtok Iétsztmźnak szźtmításźnźi az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyaté.
kos vagy pszichés fejlődési zavarra| knzđő sajátos nęvelési igénnĺ gyermeket két gyermek-
ként, a mozgásszervi, érzékszeľvi, középsúlyos éľtelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavaF
ral küzďő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket háľom gyermekként kell figyelembe
venni' ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel egyiitt történik, az így kapott |étszámot szá-
mított csop o ľtlétszámn ak nev ęzziJk.

A maximális csoportlétszám az ađott óvodai csoportban lévő legmagasabb számított csopoľt-
Iétszźm, mely a nevelésĺ év indításánál a fenntaľtó engedélyével legfeljebb bútsz százal'ék.
kal (25+5 fő) átléphető,továbbá akkor is átléphető, ha a nevelési év soran új gyermek átvéte-
le, felvétele miatt indokolt.

A 201312014. nevelési év indításáĺá| a maximális csoportlétsztľn tillIépé.sét a Mesepalota
Napközi otthonos óvoda (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.), a ľÁ-ľl-ra Napközi
otthonos ovoda (1088 Budapest, Rakóczi út 15.), valamint a Pitypang Napkozi otthonos
óvoda (1087 Budapest, Százađos ít 14.) jeIezte az a|ábbiak szerint:



intézmény
megnevezése

a csopoľt
megieliilése

a csopoľt tény.
leges/számítotl

maximális
|étszálma

(fő)

e|térés az
Nkt.4. sz.
melléklete

szeľinti
maximálĺs

csopoľt
|étszálmtő|

(fő)

Mesepalota
Napk<izi otthonos ovođa

2. csopoľt
3. csoport
5. csopoľt

26
27
26

+1
tĄ-TZ

+1

TA-TI-KA
Napkclzi Otthonos Ovoda

1. csoport
2. csoooľt

29
28

+4
+3

Pitypang
Napközi otthonos ovoda

1. csoport
2' csopoľt
3. csoport
4. csoport

27
f8
28
28

'Ą
+3
-rJ
ta-rJ

Az óvodfü a túllépésre vonatkozó igénytiket azzal indokolták, hogy a 20t3. év májusában
|ezajlott óvodai beiratkozás során a jelentkezók száma meghaladta a felvehető gyeľmekek
számát.

Azintézmények megküldték a jogszabályban ęrőírt nevelőtestületi és szülői szervezeti véle-
ményeket is. A vélemények szerint az ővodai csopoľtok maximális létsztmźnak túllépése az
eredményes nevelő munkát nem veszélyeńeti.

IV. Jogszabályi kiĺľnyezet ismeľtetése

A képviselő-testĹilet hatáskĺjre az Nkt. 83. $ (2) d) pontjan alapul, mely szerint a fęnntaľtó

meghatáĺozza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok szźlmát; továbbá az Nkt.
2013 . szeptember 0 1 -j én hatźiyba Iépo 25 . $ (7) bekezđésén alapul, mely szeľint a nęvelési év
inđításánáI a fenntaľtó engedélyezi az ővodai csoportok maximális |étszámźnak legfeljebb
husz szźza|ékkal történő átlépését.

Az óvodai csopoľtok kialakításaná| az ővodai csoportlétszám számítźsźnak módját az Nkt.
20|3. szeptembeľ 01-jén hatáIyba|épő 47. $ (7) bekezdése írja elő.

V. A dtintés tartalmának ismeľtetése
Javasolom a Képviselő-testtiletnek, hogy eĺgedé|yezze a20I3l2014. nevęlési évben indítható
óvodai csopoľtok számźń, valamint af0|3l2014. nevelési év indításánálhárom óvoda (Mese-
palota, TA-TI-KA, Pitypang) esetébęn engedélyezze az Nkt. 4. szźtmt mellékletében megha-
tár ozotĹ maximáli s óvo dai c s op ortléts zán ttĺ|Iép ését.

VI. A diintés célja, pénzůigyĺ hatása
A dĺjntés célja, hogy az onkoľmźnyzaĺnk fenntaľtásában mfüĺjdő óvodfü csopoľtjainak és

maximális |étszámának kialakítása a IV. pontban ismertetett jogszabáIyi e|óírásoknak megfe-
leljen. A képviselő-testületi dtjntés pérľ'ngyi feđęzetet nem igényel.

Ké ľem az alá.ňbi batár ozati j av a s lat elfo gad á s át.
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A Képviselő-testiilęt úgy dönt, hogy

l) a 20I3l20I4. nevelési évben indítható óvodai csopoľtok számát az źitaIa fenntartott
óvodákľavonatkozóanazalźlbbíakszerinthatźfi ozzames..

óvoda megnevezése Csonoľtok száma

Gyeľek-Virás Napközi otthonos ovoda 8

Kincskeľeső Napközi otthonos óvoda 5

Várunk Rád Napkĺjzi otthonos ovoda 4

NapsusáI Napközi otthonos ovoda 4

Koszoru Napkozi Otthonos Ovoda 4

Hétszínvir ás Naoközi otthonos ovo da 4

Meseoalota Naoközi otthonos óvoda 5

ľÁ-ľl-xa Naoközi otthonos óvoda 5

Pitvoans Naoközi otthonos óvoda 4

Sziváľvĺíny Napközi otthonos óvoda 7

Százszorszép Napközi otthonos óvoda 6

Napľaforgó Napközi otthonos ovoda 4

Katica Bölcsőde és Napk<jzi otthonos ovoda 6

keľületi összesen 66

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2013. aususztus 31.

2) engedéIyezi a201312014. nevelési év indításáná| a maximális óvodai csoportlétszám
túllépését a Mesepalota Napközi otthonos ovodában , a TA-TI-KA Napközi otthonos
ovodában és a Pitypang Napközi otthonos ovodában az a|ábbi táb|ázatban foglaltak
szeľint:

intézmény
megnevezése

a csopoľt
megielölése

a csopoľt tényle.
ges/számított ma.

ximális
|étszáma

(fő)

eltéľés az Nkt. 4.
sz. melléklete sze.
rinti maximális

csoport
létszámtól

(fő)

Mesepalota

\apközi otthonos
Ovoda

2. csopoľt
3. csopoľt
5. csopoľt

26
2l
26

+1
-TL

+1

TA-TI-KA
|apközi otthonos
Ovoda

1. csopoľt
2. csopoľt

29
f8

+4
+3



Pitypang
Napkäzi Otthonos
Ovoda

1. csopoľt
2. csopoľt
3. csoport
4. csoport

f7
28
f8
28

+2
-Í-J

+3
ta-rJ

Felelős: polgĺáľmester
Határidő: 2013. augusztus 3 1.

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység:
kapcsolati Iroda

Budapest, 2013.július 3.

Töľvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edĺna
jegyző
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Humĺínszolgáltatási IJ gy osná|y Humán-

S"'*"JS.l
Sántha Péteľné
alpolgáľmester




