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Budapest Józsefvá ľosi Onkormá ny zat

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Előzmények

A f014/2015. nevelési évľe szólóan - Budapesten egységesen a főjegyző által kijelölt idő-
pontban - 20|4. május 5-9. közcjtt megtörtént az óvodáskorú gyermekek beiratkozása.

A 201412015. nevelési évre szóló beiratkozási adatok ismeretében a 13 józsefvárosi önkor-
mźnyzati óvoda fenntartói engedélyezés céljából megküldte a 20|4. szeptember 1. napján
indítani terv ezett c s op oľtj aik számát é s |étszźlmtlt.

II. A beteľjesztés indoka

A nemzeti koznevelésro| szőlő 20I|. évi CXC. töľvény (Nkt.) szeľint a nevelési év indításanál
a fenntartó meghatározza az inditható óvodai csopoľtok számát, továbbá engedé|yezi az ővo-
dai csoportra megállapított maximális létszám legfeljebb husz százalékkal tör1énő at|épését.

Fentiek miatt indokolt, hogy a Képviselő-testület a2014,június 11-i ülésén meghozza dĺinté.
sét a20I4. szeptembeľ 1. napjáva| indítható óvodai csoportok szĄryLĄrpjs az ővodai csoportok
maximális |étszźĺnánaktúIlépéséľe vonatkozóan. E=ŕiĺ{ŕ:ZäTT 
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Előterjesztőz Sdntha Péterné alpolgdrmester

A képviselő-testüleĺ'i ülés időpontj a:20|4.június 11 . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat az indítható óvodaĺ csoportok számának meghatározására és maxi-
máIis |étszáłm túllépésének en gedélv ezésér e

A napirendet nyílt ülésen kell tárgya|ni, ahatátozat e|fogadásźthoz egyszetu szavazattobbség
sztikséges.
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Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi x

Határ ozati j av aslat a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizottsáďHumánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testti l etnek az e|óterj e sztés m e gtárgy a|ás át.



III. Tényállási adatok

A Józsefuárosi onkormányzatfenntartásában mrĺködő óvodák esetében a20I4l2015. nevelési
évben tervezett óvodai csoportok szźlma atava|yi csoportszámokkal egyezóen alakulna:

Ovoda megnevezése

Csopoľtok száma
ltervezettĺ

201412015-ben

Gyerek-Viráe Napközi otthonos ovoda 8

Kincskereső Napközi otthonos ovoda 5

Váľunk Rád Napközi otthonos ovoda +

Napsugár Napközi otthonos ovoda 4

Koszorú Napközi otthonos ovoda 4

Hétszinvfu źlg Napközi otthonos ovoda 4

Mesepalota Napközi otthonos ovoda 5

ľÁ-ľI-rĺ Napközi otthonos óvoda 5

Pitypang Napközi otthonos ovoda 4

Szivárvány Napközi otthonos ovoda

Százszorszép Napközi otthonos ovoda 6

Naprafoľgó Napközi otthonos ovoda 4

Katica Bölcsőde és Napközi otthonos
óvoda

6

osszesen 66

Az óvodai csoportok |étszámának kialakításźnáI az Nkt. 4. számű mellékletét kell iľányadó-
nak tekinteni, mely az a\ź.ŕ'bi \étszźtmhatáľokľó l re nde l ke zi k :

óvodában
csoportlétszám (fő)

mlnlmum maxtmum átllae
13 25 20

Az óvodai csoportok |étszźlmáĺak szźlmításáná| az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyaté-
kos vagy pszichés fejlődési zavana| küzdő sajátos nevelési igényű gyermeket két gyermek.
ként, a mozgásszervi, érzékszervi, kĺizépsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum Zavab
ral ktizdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket három gyeľmekként kell Íigyelembe
venni, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel egyiitt tĺirténik, az így kapott Iétszámot szá-
míto tt cs o p o rtléts zámnak nev ezzuk'

A maximális csoportl étszźtm az adott óvodai csoportban lévő legmagasabb számitott csoport-
|étsztlm, mely a nevelési év indításánál a fenntaľtrí engedélyével legfe|jebb htlsz százal'ék-
kal (25+5 fő) átléphető,továbbá akkoľ is átléphető ,ha a nevelési év során új gyermek átvéte-

le, felvétele miatt indokolt.

A 20|412015. nevelési év indításánźů a maximális csoportlétszám tul|épését a Mesepalota
Napközi otthonos óvoda (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.), a TA-TI-KA Napközi
otthonos óvoda (1088 Budapest, Rákóczi út 15.), a Pitypang \apkozi otthonos ovoda (1087
Budapest, Százados tlt 14.), a Napraforgó Napktizi otthonos ovoda (1084 Budapest, Tolnai
Lajos u.7-9.) és a Katica Bĺjlcsőde és Napkozi otthonos ovoda jelezte az a|ábbiak szeľint:



intézmény
megnevezése

a csopoľt
megjelölése

2014. szerrtember l-én l terv ezettl 2013. október l-én

a csopoľt
tényle-

geslszámítot
maximális
Iétsztlma

(fő)

elt&és az
Nkt.4. sz.
me1léklete

szerinti
maximális

csoport
|ďszámtő|

(fő)

a csopoľt-
ban egy

gyermekĺe
jutó terület

nagyság
(m2lfő)

a csoport
tényleges
Iétszáma

(fő)

a csoport-
ban egy

gyermekre
jutott terü-
let nagyság

(mzlfä)

Mesepalota
Napkozi otĺ
honos Ovoda

1. Vackor
2. Misi Mó-
kus

26t26
30/30

+1

+5
2,r5
1,8

/.3

25
2,43
2,I6

TA-TI-KA
Napközi ott-
honos Ovoda

1. Nagy I.

2. NagyII.
28128
27/27

ta-rJ

+2
r,82
1,88

28
28

r,82
'!.,82

Pitypang
Napkcizi Ott-
honos Ovoda

1' Pillangó
2. Maci
3. Mókus
4. Csiea

29/29
28/28
28/28
28128

+4
ta-rJ

+3
-rJ

r,9l
r,97
r,97
r,57

28
28
28
26

2,04
r,97
r,97
r,69

Naprafoľgó
Napközi ott-
honos óvoda

1. Nagy
2. Vegyes

251f6
25/26

+1

+1

2,4
2,4

22
24

2,72
)s

Katica Bcil-
csőde és
Napközi ott-
honos Ovoda

2. csoport
5. csoport

24/27
24126

+2
+1

2,02
2,02

24
24

2,02
)o)

Az óvodák a túllépésre vonatkozó igényüket túljelentkezéssel, csoportszervezési szempontok-
kal' továbbá a csopoľtok kialakítása soľán 2 vagy 3 fónek számítő sajátos nevelési igényű
gyeľmekekkel indokolták.

Az ővodák a f0l4l205 nevelési év indításánál nem lépik túl az a|akitő okiratuk szeľinti ma-
ximális gyermeklétszámot (tényleges gyermeklétszám), amennyiben a fenntartó a benyújtott
kérésüknek megfelelően engedélyezĺ az indítható óvodai csoportok szźtmát és a csopoľtok
maximáli s |étszám túllépé sét.

Az intézmények megktildték a jogszabá|yban erőírt nevelőtestületi és szülői szęrvezeti véle-
ményeket is. A vélemények szerint az óvodai csopoľtok maximális létszámának túllépése az
eľedményes nevelő munkát nem veszélyezteti.

Iv. A dłintés tarta|mának ľészletes ismertetése

Javasolom a Képviselo-testületnek, hogy engedé|yezze a20I4l2015. nevelési évben indítható
óvodai csopoľtok számát, valamint a2014120|5. nevelési év indításanál öt óvoda (Mesepalo-
ta, TÁ.TI-KA, Pitypang, Naprafoľgó' Katica) esetében engeđé|yezze az Nkt. 4. számumellék-
letéb en me ghatár ozott max imál i s ó vo dai c s o p ortl ét s zám tullép é s ét.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy az onkormányzatunk fenntaľtásában működő óvodák csoportjainak és

maximális létszttmźnak kialakítása a IV' pontban ismertetett jogszabályi előíľásoknak megfe-
lelj en. A képviselő-testületi döntés pénzügyi feďezetet nem igényel.



VI. Jo gszabályi kiiľny ezet

A képviselő-testület hatásköľe az Nkt. 83. $ (2) d) pontjan alapul, mely szerint a fenntartó
meghatátozza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számźtt; továbbá az Nkt.
25.$ (7) bekezdésén alapul, mely szerint a nevelési év indításánál a fenntartó engedé|yezi az
óvodai csoportok maximális Iétszámának legfeljebb hisz száza|ékkal torténő átlépését.

Az ővodai csoportok kialakításánáI az ővodai csoportlétszźtm szźlmításźnak módját az Nkt.
47. s Q) bekezđése irjae|ő.

Kéľem az a|ábbi határ ozati j avaslat elfo ga d á s át.

H,ą.rÁnozĺ'TI JAVAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1) a 201412015. nevelési évben indítható óvodai csopoľtok számát az á|tala fenntartott
ó vo dákľa vonatko zó an az a|ábbiak s zeľi nt határ o zza me g:

Ovoda megnevezése Csonortok száma

Gverek-Virás Napközi otthonos óvoda 8

Kincskereső Napkĺjzi otthonos ovoda 5

Várunk Rád Napkozi otthonos ovoda 4

Nansusáľ Naokĺjzi otthonos ovoda 4

Koszorú Napkĺjzi otthonos ovoda 4

Hétszinviľáe Napközi otthonos óvoda 4

Mesepalota Napktjzi otthonos óvoda 5

rÁ-ľl-ra Napközi otthonos óvoda 5

Pitvpans Napkĺjzi otthonos óvoda 4

Szivárvánv Napközi otthonos óvoda 7

Szźzszotszép Napkcizi otthonos ovoda 6

Naoľafoľsó Napkĺjzi otthonos ovoda 4

Katica Bölcsőde és Napkĺjzi otthonos ovoda 6

kerĺileti łisszesen 66

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. augusztus 3 1.



2) engedélyezí a201412015. nevelési év indításźnáI a maximális óvodai csoportlétszám
tútlépését a Mesepalota Napközi otthonos ovodában, a ľÁ-u-ra Napközi otthonos
óvodában, a Pitypang Napkozi otthonos ovodában, a Napraforgó Napk<lzi otthonos
óvodában és a Katica Bĺilcsőde és Napközi otthonos ovodában azalthbiakszerint:

intézmény
megnevezése

a csopoľt
megielölése

a csoport tény-
leges/számítotĺ

maximális
Iétszáma

(fő)

eltéľés az Nkt. 4.
sz. mellék|ete

szerÍnti maximá.
lis csopoľt
létszámtő|

(fő)

Mesepalota
Napközi otthonos óvoda

1. Vackor
2. Misi Mó-
kus

f6126
30/30

+1

+5

TA-TI-KA
Napktjzi otthonos óvoda

1. Nagy I
2. Nasv II

28/f8
27/27

+3

+2

Pitypang
Napközi otthonos óvoda

1. Pillangó
f .Maci
3. Mókus
4. Csisa

29/29
28/28
28/28
28/28

+4
+3
-rJ

+3

Napľafoľgó
Napkĺjzi otthonos óvoda

1. Nagy
2. Vegyes

25/26
2s126

+1

+1

Katica Bölcsőde és
Naoktjzi otthonos óvoda

2. csoport
5. csopoľt

24/27
24126

+2
+1

Felelős: polgármester
Határidő 201 4. augusztus 3 1'

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosaály Humán-
kapcsolati Iroda

Budapest, 2014.június 2.

Ttirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edĺna
jegyző

=.a'"Ŕ- ?ďfr-)
Sántha Péterné
alpolgáľmester




