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Képviselő-testület e számára

Előterjesztő: Santha Pétemé alpolgármesteľ

A képviselő-testĹileti tilés időpontj a: 20|6.június 2. l .. ... ...... sz. napirend

Tárgy: Javaslat az indíthztĺí óvodai csopoľtok számának meghatározásńra és maxi.
mális |étszám túllépésének ensedélvezésére

A napiľendet nyílt ülésen kell tíľgyalni, a hatiírozat e|fogadásźhoz minősített szavazattobb.
ség szĹikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Emberĺ Erőfoľľás BÍzottság véleményezi x

Hatźrozati j av aslat a bizottság szźtmźral.

A Városgazdálkodási és Pénziig.vi Bizottsáýaz Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óterjesztés megtrárgy a|ásźlt.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

a) Indítható óvodai csoportok számónak meghatározása, maximális létszám túllépésének en-
gedélyezése

A201612017. nevelési évre szóló beiľatkozási adatok ismeretében a Napraforgó Egyesített ovo-
da kialakította és fenntaľtói engedéIyezés céljából megküldte a2016. szeptembeľ 1. napján indĹ
tattj tew ezett csopoľtok szánát és |étszźĺmát,

A hatályos jogszabá|yok szerint a nevelési év indításánáL a fenrÍartő meghatátozza az indítható
óvodai csoportok szźtmźń, továbbá engedélyezi az ővođai csopoľtra megállapított maximális lét-
szám legfeljebb húsz szźna|é|<kal töľténő źĺt|épését.
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Az onkormányzat fenntaľtásában mfüĺidő óvodak esetében a 201612017. nevelési évben teľve-
zettővodaicsopoľtokszámátaza|ábbiakszerint javasolommeghataľozni:

Naprafoľgó Egyesített óvoda és tagóvodáĺ
Csopoľtok számLa

Itervezettl
201612017-ben

Napraforgó Esyesített óvoda székhelyén 4

Naprafoľsó Eeyesített ovoda Csodasziset Taeóvodái a a
J

Napľafoľgó Egyesített óvoda Gyerek-Viľáe Taeóvodái a 4

Napraforsó Eeyesített ovoda Hétszínvirás Tasóvodáia 4

Napraforsó Esyesített óvoda Katica Tasóvodái a 6

Napraforsó Eeyesített óvoda Kincskereső Taeóvodái a 5

Napraforsó Eeyesített óvoda Koszorri Tasóvodái a a
J

Napraforgó Eeyesített óvoda Mesepalota Taeóvodáia 5

Napraforgó Esyesített óvoda Napsugáľ Taeóvodái a 4

Napraforsó Egyesített ovoda Pitypans Tasóvodáia 5

Napraforsó Eeyesített óvoda Százszotszép Taeóvodái a 6

Naprafoľsó Eeyesített óvoda Szivźryźny Taeóvodái a 4

Napľaforgó Eeyesített ovoda rÁ-ľl-rĺ Taeóvodái a 5

Napraforsó Eeyesített ovoda Tesz-Vesz Tasóvodáia 4

Napľaforsó Eeyesített óvoda Váľunk Rád Tasóvodáia 4

osszesen 66

Az elmúlt évben 67 ővođai csoport indítását engedé|yezte a Képviselő-testĹilet, a Pitypang Tag-
óvoda - a tomaszoba csopoľtszobává a|akitásával - eggyel ttibb óvodai csoportot indíthatott (4
helyett 5 csopoľtot), a szeptemberi gyermeklétszám a|apjarl azonban 66 óvodai csopoľtot indítot-
tak az óvodák, a Tesz-Vesz Tagővoda egy óvodai csopoľtot szĹineteltetett, 4 helyett 3 csopoľtot
indított. Az idei óvodai beiľatkozási adatok a|apján a szeptemberi induláskoľ az óvodakba 1 438
gyeľmek várhatő (alapító okirat szeľinti felvehető maximális |étszźm |654 gyermek), akik az
ęIóző évhez hasonlóan 66 csoportban keriilnének elhelyezésre. A Tesz-Vesz Tagóvoda helyett
javasolt, hogy idén a Koszoľú Tagóvoda szĹineteltessen egy óvodai csopoľtot, így 4 helyett 3

csoport indulna. A 201612017. nevelési év indításźnái a maximális csopoľtlétszźlm tű||épésének
igénye a székhelyóvoda, a Mesepalota Tagóvoda és a Pitypang Tagóvoda esetében jelentkezett
az a|źlbbiak szeľint:

íntézmény a csoport megjelö-
lése

20|6. szeotembeľ |-ién ltewezetil

a csopoľt tényle-
ges/számított max.

Iétszźtma
(fn)

eltérés az Nkt. 4.
sz. melléklete
szerinti max.

csopoľt |étszźm-
tól (fő)

Naprafoľgó Egyesített ovoda
/székhelvóvoda/

1. csopoľt
2. csoooľt

26126
25t27

+1
|Ą-rz

Napraforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Taeóvodáia

1. Csingiling
2. Micimackó

27t27
27127

+2
+2

Napraforgó Egyesített ovoda
Pitypang Tagóvođája

1. Maci
2.Pil|aľrgő
3. Mókus

26126
27/27
27/27

+1
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A tavalyi évben 10 csopoľt esetén engedéIyezte a Képviselő-testtilet a maximális csopoľtlétszám
tullépését. A tullépés szfüségességét az ovoda igazgatőja tuljelentkezéssel és csopoľtszęrvezési
szempontokkal, valamint sajátos nevelési igényu gyermekek ellátásával indokolta. A Tagóvodfü
a20I6l20I7. nevelési év indításĺánál nem lépik tul az a|apítő okirat szeľinti maximális gyermek.
létszámot. Az ovodaigazgatőjabekéľte a jogszabźiyban előíľt nevelőtestiileti és szülői szervezę-
ti véleményeket is, mely alapján a véleményezłikjavasolták a|étszám tullépés m:eghatátrozását
tekintettel ana, hogy az az ercdményes nevelő munkát nem veszéIyezteti.

b) Engedélyezett álláshelyek meghatározása

A Napľaforgó Egyesített ovoda jelenlegi álláshelyeinek szźlma 274,5 álláshely. A 20|6l20|7-es
nevelési évben a Kincskereső Tagóvodźlban ajelenlegi 3 gyeľmek mellett még2 autista gyermek
lesz elhelyęT,Ie, az a|apítő okirat szeľint ez az egy tagóvoda |áthatja e| az autinnus spektrum za-
vanal küzdő sajátos nevelési igénytĺ gyeľmekeket, ezért indokolt a jövőben egy szatképzett
gyógypedagógus (autizmus spekľum pedagógiája szakirányú) jelenléte a Tagóvodában. A harom
legnagyobb alapterületiĺ és gyermeklétszámú tagóvodában (Katica, Mesepalota, Százszorszép
Tagóvoda) a jĺivőben javasolt 1,5 dajka álláshely emelése (összesen 3 fő dajka napi 4 órában),
akik a déli időszakban ellátnak az étkeztetéssel kapcsolatos konyhai feladatokat, a csoportonkénti
egy dajka ezenidő alatt a saját csoportjźtban segítené az ővőnő munkáját az ebéde|tetés előkészíté-
sénél, a gyermekek étkeztetésénél, továbbá a délutrĺni a|tatás előkészítésénél. A Tesz.Vesz Tag-
óvoda látja eI a|apítő okirat szerint amozgásszervi fogyatékos gyeľmekek nevelését, ezért a jövő-
ben javasolt 1 dajka álláshely emelése, aki teljes munkaidőben segítené a súlyosan mozgássérült
gyeľmekek e||atását.

egyesített
ĺívoda és tag.
intézményei

Engedélyezett
álláshelvek 2016.09.01-től javasolt álláshelyek száma

javasolt
összesen

jelenleg vezető

óvped.,
fejl.ped.,

logopédus,
cYócYo.

óvoda.
titlĺáľ dajka ped.

assz.
egyéb

2016.09.
01-től

székhelyintéz-
ménvben

23,5 4 9 I 4 1,5 4 23rs

Gyerek-Virág
Taeóvoda t7 I 9 I 4 2 0 17

Tesz-Vesz Tag-
óvoda T4 1

I
(melyből2 jelenleg

nincs betöltve, Koszo-
ru Tagóvoda 2 ővoda-
pedagógusa átkeriil)

0

5
(korábban 4
álláshely, 1

dajka állás-
hellyel

egyĹitt átke-
rü1 a Koszo-
ru Tagóvo-

dából)

1 0 15

Koszoru Tag-
óvoda*

16,5 I

7 (koľábban 9 állás-
hely volt, 2 á||ás.

hely megsztintetése
indokolt' a2 źilźs-
hellyel érintett óvo-
dapedagógus átkerül

a Tesz-VeszTag-
óvodába)

I

3 (korábban
4 álláshely

volt, I dajka
álláshelyével
egyĹitt átke-
ľül a Tesz-
Vesz Tag-
óvodába)

1,5 0 13,5
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egyesített
ĺívoda és tag.
intézményeĺ

Engedélyezett
álláshelvek 2016.09.0l.től j avaso|t á|láshelyek száma

javasolt
ässzesen

jelenleg vezető

ĺóvped.,
fejl.ped.,

logopédus,
cvósvn.

óvoda-
titkźł'r

dajka
ped.

":" egyéb
f016.09.
01.től

Kincskeľeső
Tagóvoda 20 I

t2
(korábban 11 állás-

hely volt, +1

svósvoed. iavasolt)

I J 2 0 2l

Hétszínvirág
Tasóvoda 16,5 I 9 I 4 1,5 0 16,5

Vłárunk Rád
Tasóvoda 16,5 I 9 I 4 1,5 0 16,5

Napsugár Tag-
óvoda r6,5 I 9 I 4 1,5 0 16,5

Mesepalota
Tagóvoda 20 I t1 1

5,5
(korábban 5

álláshely
volt)

2 0 20r5

ľÁ-ľl-ra Tag-
óvoda 20,5 I 11 I 5 2,5 0 20,5

Pitypang Tag-
óvoda 19,5 I 11 I ) 1,5 0 19,5

Szivárvány
Tagóvoda l5 I 9 0 4 I 0 15

Csodasziget
Tagóvođa t2 I 6 I

a
J 1 0 t2

Szź'z:szorszép
Tagóvoda 23 I 13 I

6,5
(korábban 6

volt)
2 0 23,5

Katica Tagóvo-
da

24 I I4 1

6,5
(koľábban 6

volt)
2 0 24rs

osszesen

274,5 18

t47
(korábban I48 áI.
láshely volt, 1 tiľes
óvodapedagógusi

álláshely megsziin-
tetése iavasolt) I3

68,5
(koľábban

67 źi|áshe|y
volt, 1,5

dajka állás-
hely emelése

indokolt) 24,5 4

275,0
(koráb-

ban
274,5
volt)

*: a Koszorú TagóvodlÍból keriil dthelyezésre 2 óvodapedagógus és 1 dajka a 4. csoport szťine-
teltetése miatt a Tesz-Vesz Tagóvodóba
Az óvodapedagógusok Iétszáma (vezeto, óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus,
gyógypedagógus) 166-ról |65-re, a nevelőmunkát segítő álláshelyek száma (óvodatitkríľ, dajka,
pedagógiai asszisztens, egyéb) 108,5-ľő1 110-re módosul. Az áIláshe|yekben javasolt változások
összességében 0,5 álláshely bővülést eredményez.
Az eĺgedélyezetí álláshelyekből államilag nem ťĺnanszirozott álláshelyelďmunkakörök száma
2016.08.31-ig:
1 dajka, 2,5 pedagőgiai asszisztens, 13 fe|zźtrkőnató pedagógus, 1 logopédus, 4 egyéb álláshely
(egyesített óvoda székhelyén), 5 óvodatitkźLr, I|,2 pedagőgus; összesen:37,7 fő, mely 2016.
szeptembeľ l-jétől további 2,5 áIlźshellyel bővül. ,/ą k?r
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II. A beterjesztés indoka
A nęmzeti köznevelésről szóló 201I. évi CXC. törvény szerint a nevelési év indításánál a fenn-
tartó hatźrozza meg az indítható óvodai csoportok számźń, továbbá engedé|yezi az óvodai cso-
portra megáIlapított maximá|is |étszźtm át|épését, ezéľt indokolt, hogy a Képviselő-testület a
20 I 6. j únius 2-i ülésén meghozza döntését.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a201612017. nevelési évľe vonatkozőarl az onkormtnyzatmeghatátozza a
fenntaľtásában múködő Napľafoľgó Egyesített óvoda indítható óvodai csoportjainak szźtmát,
engeđé|yezze egyes óvodai csopoľtok maximális létszźlmának túllépését és feltilvizsgéija az en-
gedélyezett álláshelyek számtú,

A2016. szeptember l-től 1,0 álláshelyen alka|mazott gyógypedagógus, továbbáa2,5 źiláshelyen
alka|mazott dajkfü bére tcjbbletkÓltséget jelent onkormanyzatuĺtk számtra, melynek összege a
Bl7-es besoľolású dajka keresetével (bruttó 193.3I9,- Ftlhőlfő), tovthbá a Pedagógus l/7-es be-
sorolású gyógypedagógus bérével (bruttó 326.I62,-Ftĺhőlfo) számo|va, 20l6-ban időarányosan
(3 hónapra bér, 4 hónapra cafeteria) cisszesen bruttó 2.632.548 Ft, mely az intézmény kĺiltségve-
tésében rendelkezésľe á1l a két tires (pedagógus) álláshely éves bérmeglakarítćsa teľhére.
Az áL|áshe|y bovítés taľtós kötelezettséget jelent, 2017 ' évtől éventę 10.326,0 e Ft előzetes köte-
|ezettségvtlllalás szükséges. A költségigény tartalmazza a bérjellegű és a dologi kiadásokat. Az
ĺjnként vtń|alt feladat fedezeteként az Önkormźnyzat saját bevételeit és az adőbevételeit javaso-
lom megjelölni.
Az egyes óvodai csoportok maximális |étszámźnaktullépése anyagi fedezetet nem igényel.

IV. Jo gszabályi körny ezet
A nemzeti köznevelésről szóló 201'I. évi CXC. törvény (Nkt.) 25. s Q) bekezdése szeńnt az
óvodai csoportok minimális |étszáma 13, maximá|is |étszáma 25, átlaglétszáma 20, az óvodai
csopoľtľa megá||apított maximális létszám a nevelési év indításáná| a fenrfiartó engedélyével
legfeljebb husz százalékkal átléphető, tovabbá függetlenü| azinđított csoportok szźlmátő|, akkor
is, ha a nevelési év során az iĄ gyermek átvétele' felvétele miatt indokolt, a minimá|is |étszámtő|
csak akkoľ lehet eltérni,ha ail. az ővodaijogviszony nevelési év közben történő megszűnése in-
dokolja, a 47. $ (7) bekezdése szerint az enybe éľtelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavar.ľa| kiizdő sajátos nevęlési igéný gyermeket két gyermekként, amozgás-
szervi, étzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi, autizmus spektrum zavarra|kuzdő vagy
halmozottan fogyatékos gyeľmeket haľom gyeľmekként kell figyelembe venni az ővodai csopoľt
|étszámánaksztlmitásźlnźů,ha nevelés-oktatásuk a t<jbbi gyeľmekkel egytitt történik'

A Képviselő-testület hatásköľét az Nkt. 83. $ (2) bekezdés d) pontján alapul, mely szeľint a fenn-
tartó meghatározza az aďott nevęlési évben indítható óvodai csopoľtok száĺilát.

Kérem az a|źtbbi hatfu o zati javas l at elfo gadás át.

H,ą.ľÁnoza'TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a20I6/20I7. nevelési évben indítható óvodai csopoľtok szźtmtú az á|ta|a fenntaĺtott Budapest
Fővaros VIII. kenĺlęt Jőzsefvárosi onkoľmányzat Napraforgó Egyesített ovodĺáľa vonatko-
ző an az alábbiak szerint határ ozza męs:



Napľafoľgó Eryesített Ovoda és tagóvodáĺ
Csoportok száma

201612017-ben

Naoľaforsó Esvesített ovoda székhelvén 4

Naoraforsó Esvesített ovoda Csodasziset Tasóvodáia a
J

Naorafoľsó Esvesített óvoda Gverek-Viľás Tasóvodái a 4

Naorafor só E sve sített ovo da Hétsziĺv tr ás Ta sóvodái a 4

Naoraforsó Esvesített ovoda Katica Tasóvodái a 6

Napľaforsó Esvesített óvoda Kincskereső Tasóvodái a 5

Napľaforsó Esvesített ovođa Ko szorú Taeóvodái a J

Napraforsó Esvesített ovoda Mesepalota Tasóvodáia 5

Napraforsó E svesített ovoda Napsusár Tasóvođái a 4

Napraforsó E svesített ovoda Pitvpans Tasóvodái a 5

Napraforeó Esvesített ovođa Százszotszép Tasóvodái a 6

Naoraforsó Esvesített ovoda Szivarvanv Tasóvodái a 4

Napraforsó Esvesített óvoda TÁ-TI-KA Tasóvodái a 5

Napraforsó Esvesített ovoda Tesz.Vesz Tasóvodái a 4

Napraforsó Esvesített ovođa V'írunk Ráđ Tasóvodáia 4

tisszesen 66

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2016. augusztus 3 1.

2. eĺgedé|yezi a20|6/20l7. nevelési év indításźnáI a maximális óvodai csopoľtlétszĺím tullépését
a Budapest Fővaľos VIII. keľütet Józsefuaľosi onkormźnyzat Napraforgó Egyesített óvoda
székhelyén, a Mesepalota Tagóvodájában és a Pitypang Tagóvodájában az a|ábbiak szeńnt:

intézménv a csoport meg-
jelölése

20|6. szeptember 1-ién
a csopoľt tényle-

ges/számított
maximális
|étszáma

ĺfő)

eltérés az Nkt. 4.
sz. melléklete sze-

rinti maximális
csoport

létszĺĺmtól (fő)
Napraforgó Egyesített ovoda
/székhelvóvodď

l. csoport
2. csopoľt

26126
25/f7

+1

+2

Napľaforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Tasóvodáia

1. Csingiling
2. Micimackó

27/27
27t27

+2
+2

Naprafoľgó Egyesített ovoda
Pitypang Tagóvodája

1. Maci
2. Pillangó
3. Mókus

26126
27127
27/27

+l
+2
+2

Felelős : polgĺíľmester
Hatáľidő: 2016. augusztus 3 1.
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3. a.l aBudapest Főviíros VIII. keľiilet Józsefuĺĺľosi onkormźnyzatNaprafoľgó Egyesített ovo-
da engedélyezett álláshelyeinekszźtmát 0,5 álláshellyelmegemeli, így azengedé|yezettá||ás-
helyek szźtmát 275,0 álláshelyben _ 165,0 álláshely pedagógus (I igazgatő, 3 igazgatő-
helyettes, 14 tagóvoda-vezetó, I32 ővođapedagógus, 13 felzarkőztatő peďagógus, l logopé-
dus, 1 gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiáj a szakfuányon) és 110,0 álláshely ne-
velőmunkát segítő (13,0 álláshely óvodatitkĺĺr, 68,5 álláshely dajka' 24,5 á||źshely pedagógiai
asszisztens,4 álláshely adminisztľatív igyintéző) -hatarczzameg20|6. szeptember 01. nap-
játőI.

b.l ahatfuozat3.a,lpontja a|apjý20|6. szeptember l-től jogszabályon feltili felađatként biz-
tosít a Napľaforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodájábarl további 1 fő teljes állĺású
gyógypedagógust, a Tesz-Vesz Tagővođájábarl további 1 fő teljes állású dajkát, a Katica-,
Mesepalota és aSzźzszorszép Tagóvodáiban pedig további 1.1 fo félállású dajkát.

c.l ahatźtrozat 3. a.l-b.l pont szerinti feladat e||źtásćra a 2016. évben időaranyosan tisszesen
bruttó 2.632,5 e Ft ĺlsszeget biztosít azintéznény iiľes álláshelyeinek éves béľmegtakaľítása
terhére, mely fedezet az iĺtézmény költségvetésében ľendelkezésľe á1l.

d.l ahatźrozat 3. a.l-b.l pontja szerinti létszámemelés miatt a20|7 . évi költségvetés és az azt
kĺivető évek költségvetésének terhéľe előzetes kötelezettséget vállal bruttó |0.326,0 e Ft ösz-
szegben, melynek fedezetéül az Önkoľmźnyzat saját mfüödési és kĺjzhatalmi bevételeit jelö-
li meg.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a.l-c.l pontok esetén: 2016. június 02., d.l pont esetén: a 20|7. évi és az azt kĺivető
évek költségvetésének teľvezése

A diintés végľehajtásáú végző szervezeti
Ügyosztrĺly, Napraforgó Egyesített óvoda

Budapest, 2016. május 23.

erység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi
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Sántha Pétemé
alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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