
Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester 

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2018. július 16. ,sz. napirend 

Tárgy: Javaslat indítható óvodai csoportok számának meghatározására 

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbb-
ség szükséges. 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 
HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 

KÉSZÍTETTE: DOBÓ MAGDOLNA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: T ^ K ^ * * 

JOGI KONTROLL: . 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

DANADA-RIMÁN EDINA 
JEGYZŐ 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x 

Határozati javaslat a bizottság számára: 
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képvi-
selő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A 2018/2019. nevelési évre szóló beiratkozási adatok ismeretében a Napraforgó Egyesített 
Óvoda kialakította és fenntartói engedélyezés céljából megküldte a 2018. szeptember 1. nap-
ján indítani tervezett csoportok számát és létszámát. A hatályos jogszabályok szerint a nevelé-
si év indításánál a fenntartó meghatározza az indítható óvodai csoportok számát, továbbá en-
gedélyezi az óvodai csoportra megállapított maximális létszám legfeljebb húsz százalékkal 
történő átlépését. Az indítható óvodai csoportok számának meghatározásával egyidejűleg 
szükséges dönteni az óvodai engedélyezett álláshelyek számáról is. 

A Napraforgó Egyesített Óvoda 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportjainak és 
engedélyezett álláshelyeinek számát az óvoda igazgatójának javaslatát elfogadva 2018. szep-
tember 1-től kezdődően az alábbiak szerint javaslom meghatározni: 
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a.) indítható óvodai csoportok száma 

Óvodák 
Csoportok száma Csoportok száma 

Eltérés Óvodák /engedélyezett/ /javasolt/ Eltérés 
2017/2018-ban 2018/2019-ben 

Napraforgó 4 4 0 
Csodasziget 3 3 0 
Gyerek-Virág 4 4 0 
Hétszínvirág 4 4 0 
Katica 6 6 0 
Kincskereső 5 5 0 
Mesepalota 5 5 0 
Napsugár 4 4 0 
Pitypang 6 6 0 
Százszorszép 6 6 0 
Szivárvány 3 2 -1 
TÁ-TI-KA 5 5 0 
Várunk Rád 4 4 0 
Virágkoszorú 4 4 0 
összesen: 63 62 -1 

Az elmúlt évben 63 óvodai csoport indítását engedélyezte a Képviselő-testület, a szeptemberi 
gyenneklétszám alapján azonban ténylegesen 62 óvodai csoport indult (a Szivárvány Tag-
óvoda egy óvodai csoportot szüneteltetett, így 3 helyett 2 csoportot indított). 

A Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okirata szerint a felvehető maximális gyermeklétszám 
1633, az indítható óvodai csoportok száma maximum 64. A májusi óvodai beiratkozási adatok 
alapján a Napraforgó Egyesített Óvodába szeptemberben 1321 gyermek várható, az átlaglét-
szám 22 gyermek/csoport. A maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére a 
2018/2019. nevelési évben a Napraforgó Egyesített Óvoda igazgatója nem tett javaslatot. 

b.) engedélyezett álláshelyek száma 
A Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma jelenleg 277 álláshely. A 
Szivárvány Tagóvoda egy óvodai csoportjának szünetelése miatt a plusz 3 álláshely (2 peda-
gógus és 1 dajka álláshely) elvonására a sajátos nevelési igényű gyermekek magasabb színvo-
nalú ellátása érdekében nem került sor, a Képviselő-testület a 29/2018. (V.03.) számú határo-
zata 2. pontjában tartós kötelezettséget vállalt határozatlan időre önként vállalt feladatként 2 peda-
gógus álláshely további biztosítására. Az óvodaigazgató a plusz 1 dajka álláshely határozatlan 
időre önként vállalt feladatként történő biztosítását továbbra is szükségesnek tartja. 

A 277 álláshelyből 243 a jogszabályilag kötelezően előírt álláshelyek száma, melyből: 
- 141 álláshely pedagógus (17 álláshely vezető, 124 álláshely óvodapedagógus) és 87 állás-
hely nevelő munkát segítő (4 álláshely óvodatitkár, 62 álláshely dajka, 21 álláshely pedagógi-
ai asszisztens), valamint egyéb 15 álláshely (2 álláshely gazdasági ügyintéző, 2 álláshely 
munkaügyi ügyintéző, 1 álláshely informatikus, 10 álláshely általános munkás); 
- 34 önként vállalt feladatként a jogszabályilag kötelező álláshelyek száma feletti álláshely, 
melyből 17 pedagógus (13 fejlesztő pedagógus, 1 logopédus, 3 gyógypedagógus), és 17 ne-
velőmunkát segítő (9 óvodatitkár, 4,5 dajka, 3,5 pedagógiai asszisztens), melyet a központi 
költségvetés nem finanszíroz, így jelen javaslat elfogadása esetén az Önkormányzat a kötele-
ző létszámon felül 13,9%-kal több álláshelyet biztosít a feladatellátásra. 
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2018. szeptember 1-től javasolt álláshelyek száma 
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Igazgatóság 3 5 * 9 9 

Napraforgó Ó. 8 4 1,5 0,5 17 17 

Csodasziget 6 0,5 1 0,5 3 0,5 13,5 13,5 

Gyerek-Virág 8 1 4 2 0,5 17,5 17,5 

Hétszínvirág 8 1 1 4 1,5 0,5 17 17 

Katica 1 12 1 1 1 6,5 2 1 25,5 25,5 

Kincskereső 1 10 1 1 1 5 2 0,5 21,5 21,5 

Mesepalota 1 10 1 1 5,5 2 0,5 21 21 

Napsugár 1 8 1 1 1 4 1,5 0,5 18 18 

Pitypang 1 12 1 1 6,5 2,5 1 25 25 

Százszorszép 1 12 1 1 7 2 1 25 25 

Szivárvány 1 4 0,5 0,5 3 1 0,5 10,5 10,5 

TÁ-TI-KA 1 10 1 1 5 2,5 0,5 21 21 

Várunk Rád 1 8 1 1 4 1,5 0,5 17 17 

Virágkoszorú 1 8 1 1 5 1,5 1 18,5 18,5 

összesen 17 126 13 1 1 13 66,5 24,5 5 10 277 277 

158 104 15 277 

*2 gazdasági, 2 munkaügyi, 1 informatikai 

A Képviselő-testület 33 jogszabályban előírt álláshelyen felüli engedélyezéséről már koráb-
ban döntött, ezek fenntartása a titkársági-adminisztratív feladatok elvégzése, az óvodapedagó-
gusok leterheltségének csökkentése, a színvonalas és gyermekközpontú feladatellátás, a sajá-
tos nevelési igényű gyermekek fejlesztése érdekében továbbra is indokolt, melyet 1 dajka ál-
láshellyel javasolt bővíteni (a 2018/2019. nevelési évben indítani tervezett csoportok számá-
nak csökkenése miatt az államilag finanszírozott dajka álláshelyek száma 1 álláshellyel csök-
ken, ezen álláshelyekkel nő a jogszabályon felüli álláshelyek száma). 

A beterjesztés indoka 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint a neve-
lési év indításánál a fenntartó meghatározza az indítható óvodai csoportok számát, ezért szük-
séges, hogy a Képviselő-testület a 2018. július 16-i ülésén meghozza döntését. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 
A döntés célja az Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített Óvodában a 
2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának és a 2018. szeptember 1-től 
engedélyezett álláshelyek számának meghatározása. 
Az 1 dajka álláshely jogszabályban előírtak feletti finanszírozásának összege a 2018. évben 
3.501.573,- Ft, mely összeg a Napraforgó Egyesített Óvoda idei költségvetésében biztosított. 



IV. Jogszabályi környezet 
Az Nkt. 25. § (7) bekezdése és a 4. melléklet szerint az óvodai csoportok minimális létszáma 
13, maximális létszáma 25, átlaglétszáma 20. Az Nkt. 25. § (7) bekezdése szerint az óvodai 
csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével 
legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, 
akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt, a minimális 
létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő 
megszűnése indokolja. Az Nkt. 47. § (7) bekezdése szerint az enyhe értelmi fogyatékos, be-
szédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermeket két 
gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi, autizmus 
spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket három gyermekként kell 
figyelembe venni az óvodai csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi 
gyermekkel együtt történik. 

Az Nkt. 1-2. számú melléklete meghatározza az óvodában alkalmazott vezetők kötelező lét-
számát, valamint a nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát. 

A Képviselő-testület hatásköre az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontján alapul, mely szerint a 
fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1) a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az általa fenntartott Buda-
pest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvodára vo-
natkozóan az alábbiak szerint határozza meg: 

Óvodák Csoportok száma 
2018/2019-ben 

1 Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyóvoda 4 

2 Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája 3 

3 Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvodája 4 

4 Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda 4 

5 Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája 6 

6 Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája 5 

7 Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvodája 5 

8 Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája 4 

9 Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája 6 

10 Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvodája 6 

11 Napraforgó Egyesített Óvoda Szivárvány Tagóvodája 2 

12 Napraforgó Egyesített Óvoda TÁ-TI-KA Tagóvodája 5 

13 Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvodája 4 

14 Napraforgó Egyesített Óvoda Virágkoszorú Tagóvodája 4 

összesen: 62 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 1. 
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2) a./ a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 277,0 álláshelyben - 158,0 álláshely pedagó-
gus (1 igazgató, 3 igazgató-helyettes, 13 tagóvoda-vezető, 124 óvodapedagógus, 13 fej-
lesztő pedagógus, 1 logopédus, 3 gyógypedagógus), 104,0 álláshely nevelőmunkát segítő 
(13,0 álláshely óvodatitkár, 66,5 álláshely dajka, 24,5 álláshely pedagógiai asszisztens) és 
15 egyéb (5 álláshely adminisztratív ügyintéző, 10 álláshely általános munkás) - határozza 
meg 2018. szeptember 01. napjától. 

b./ tartós kötelezettséget vállal határozatlan időre önként vállalt feladatként évente 
3.501.573 Ft összegben az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek terhére a Napraforgó 
Egyesített Óvoda 1 dajka álláshelyének biztosítására. 

cJ a következő évek költségvetésének tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figye-
lembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a./-b./ pontok esetében: 2018. július 16., c./ pont esetében: a tárgyévi költségve-
tés tervezésének ideje 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási 
Ügyosztály, Napraforgó Egyesített Óvoda 

Budapest, 2018. július 10. 

Sántha Péterné 
alpolgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából: 

Jr.J^ 
dr. Mészár Erika 

aljegyző 




