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A képviselő-tęstĺileti ülés időpontj a:2017 . szeptember 7. ..s2. napirend

Táľry: Javaslat a Naprafoľgó Eryesített óvodával kapcsolatos döntósek meghozata|.
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A napirendet nyílt tilésen kell ĺáľgyalni, a haüírozat elfogadźsźůloz minősített szavazat7óbb-
ség szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véleményezi x
Embeľi Erőfoľrás Bĺzottság vé|eményezi x

Hatźtr ozati iav aslat a bizottsäg szźtmfu a:
A Vĺárosgazdálkodási és Pénziieyi Bizottsáe/Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az előteriesztés mestĺársyalását.

Tĺsztelt Képvĺselő-testůilet!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának részletes ismertetése

A kerĹileti iinkormanyzati óvoda a|apitő okirat szerinti felvehető maximális gyeľmeklétszálma
20|7. auguszfus l. napjától 1633 fő' az indithatő óvodai csoportok szźmla a|apítő okirat sze-
rint összesen maximum 64.
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A kertileti óvodáskoru gyermekek szźtmźúnevelési évenként aza|ábbitźtbléaattarta|mazza:
nevelési év: f013/f0r4 20|4ĺ2015 201s/2016 201612017 2017/2018 20t8tf0r9 20|9ĺ2020
óvodáskoru
gyermekek:
(fő)

1 927 I 728 I 942 r 974 I 881 l 847 1 864



A kerületi önkoľmanyzati óvodákba jań gyermekek október l-jei statisztikai adatok szerinti
Iétszźtmát, valamint a keľületi óvodáskoru gyermek szármźł:roz viszonyított aúnyźń _ négy ne-
velésiévre visszameĺóIes. - az Iźlbbitźlblázattafialmazza:

nevelési évek: 201312014. 20141201s. 201s/2016. 2016/2017.
óvodfü gyermekeinek

- |étszáma I 470 fő r 433 fő 1 408 fő | 342fő
aľanva 76% 82% 72% 67%

A keľĹileti óvodáskoru gyeľmekek szźtmábanjelentős növekedés nem váľható. A Képviselő-
testiilet a 15912017. (VI.08.) szźnrĹlhatfuozatáva| 2017. szeptember 1-jétől 63 óvodai csopor-
tot indítását engedélyezte - alapítő okiľat szerint 64 óvodai csopoľt indítható -, a beiratkozási
adatokľa tekintettel aSzivárvány Tagóvoda a korábbi négy helyett háľom óvodai csopoľt indĹ
tására kapott engedélý' Az ővodaigazgatő tájékoztatása szerint a jelenlegi gyermeklétszélmra
tekintettęl ténylegesen 62 ővodai csoport indul összesen' a Szivárvany Tagóvoda az engedé-
Iyezett 3 helyett 2 ővodai csoportot indít.

onkoľmanyzatlltkévek óta kiemelt figyelmet fordít óvodáinak megújulásáľa és modeľnizáci-
őjára annak érdekében, hogy óvodái a jelenleginél is népszeníbbé váljanak és a 2|. századi
kĺivetelményeknek, valamint a gyermekktizpont,(l szemléletnek megfeleljenek. A keriileti ön-
kormáĺyzati óvodák közül a Szívarvźny Tagóvoda épülete a legrégebbi, 1897-ben éplů|t, az
óvoda a 70-es években lakásból lett óvođává átalakitvą a csopoľtszobái egymásból nyílóak,
két gyeľmekcsopoľtra jut egy oltoző és mosdó. A Szivárvany Tagóvodához tartoző ingatlan
teľülete II0I rĺ?,^azépület alapterülete 528 m2, a csopoľtszobák száma 4 db, a csopoľtszobfü
köZüt kettő 68 r,ł,ketto 45 fił alapterületiĺ. Annak ellenére, hogy a Szivarvány Tagóvodában
folyó szakmai munka színvonala megfelelő, az ővoďa elhelyezkeđése, a játszóudvaľ méľete és
az épiLet miĺszaki adottságai miatt a szülők szívesebben íratjźk be az óvodáskoru gyeľmekeĹ
ket más keľĹileti óvodfüba. Az épületet adottságai miatt újabb átalakítással nem lehet jobb
elosztásúvá tenni, az ővoda múszaki á||apotáĺak szinten lrrrttsára az onkoľmáĺyzat eddig is
törekedett. Mindezeket figyelembe véve indokolt a Napraforgó Egyesített óvoda 20t9. au-
gusztus 1. napjával történő átszeruezése a Szivrĺrvany Tagóvoda megsztintetése által. Ez eset-
ben összesęn maximum 60 óvodai csoport indítź.sźlra lesznek alkalmasak az tinkoľmźnyzati
óvodák, és előreláthatőIag a gyermekcsopoľtok źń|aglétszźtma maximum 22 fo|esz. A nemzeti
köznevelésről szóló 20I|. évi CXC. ttirvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. szźnrú melléklete sze-
riĺt az óvodai csoportok maximális |étszáma 25 fo lehet. A Tagóvo da źl|ta| felvehető maximá-
lis létszĺím |04 fő, a jelenlegi gyeľmeklétszém 47 fő. Az engeđéIyezett álláshelyek szźlIna a
tewezett 3 csopoľtra 12,5 me|yből két pedagógus álláshely nincs betölfue. Az onkormanyzat
Képviselő-testülete, mint fenntaľtó a nevelési év indításrínál minden évben meghatározza az
indítható óvodai csoportok és az engedéIyezett álláshelyek szźlmát, így aTagővoda megszú-
néséig minden évben felülvizsgálatra keľül az á|IáshęIyek szárna is, melynek soriín kiemelt
figyelmet foľdítunk arľa, hogy az ériĺtett dolgozók továbbfogla|końatźsa biztosítva legyen.

A Szivarvtny Tagóvoda kĺjzelében ta|á|hatő önkoľmrĺnyzati ővodźi<: a 1083 Budapest, Tömő
utca 38/A. alatti Csodaszĺget Tagóvođa, a 1083 Budapest Baross utca 91 . szźlm alatti Virágko-
szorű Tagóvoda és a 1082 Budapest, Baross utca 1Lllb. szám alatti Gyerek-Virág Tagóvoda,
mely Tagóvodák fogadni tudjrík a Szivźrvtny Tagóvođa jelenlegi korzetéhez tartoző gyereke-
ket.

II. A beteľjesztés indoka
A Napraforgó Egyesített óvoda optimális tagóvodai csopoľtszĺímának, munkaerő gazdéikodá-
sának és költségvetésének tervezése érdekében szükséges dönteni az intézményátszervezés
fenntaľtói sztndékźn ő|.

III. A dłintés célja' pénzůigyi hatása
A döntés cé|ja szándéknyilatkozat kifejezése a Napľaforgó Egyesítętt ovoda 20|9. augusztus
1. napjávaI töľténő átszervezésére, a Szivźlrvźny Tagóvodája megsztintetésére. A dĺjntés jelen-
|eg pénzngyi fedezetet nem igényel. ,q/



IV. Jogszabályi ktiľnyezet
Az Nkt. 4. $ 11. pontja szerint intézménytúszewezés minden olyan fenntaľtói döntés, amely
az alapítő ok<ĺtat 2I. $ (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak - íntézmény típusa,
feladatellátási helye, székhelye, taglntézménye, telephelye, alapfe|adatanak jogszabáIy szerin-
ti megnevezése, nevelési feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyeľ-
meklétszám, feladatellátást szolgáló vagyon, továbbá a vagyon feletti renđelkezés vagy a va-
gyon hasznáIatí joga- báľmelyikének módosulásávaljaľ, kivéve a feladatellátáshoz nem szfü-
séges vagyonnal kapcsolatos döntés.
A Magyarországhelyi önkoľmanyzatakő| sző|ő 2011. évi CL)o(Xx. tĺĺľvény 42. s 7. pontja
szeľint a képviselő-testiilet hatáskörébő| az inténrlény a\apítźlsa, átszewezése, megszĹintetése
nem ľuhazhatő át, az 50. $ alapján a döntéshez minősített többség szfüséges.

Kéremazalábbihatáĺozati javaslatelfogadását.

H.łľÁnoz.ł.rl JAvASLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dont, hogy

l) kifejezi azon szźndékát, hogy a fenrltartásában mfüödő Budapest Fővaľos VIII. kęrület
Jőzśefvarosi onkormźnyzatŃapraforgó Egyesített ovodát anemzeti közneveléstőI szőIő
20It. évi CXC. törvény 4. $ 11. pontja alapjáĺ20|9. augusztus I.ĺapjáva|źúVjvźnjaszer-
vezni azá|tal, hogy a természetben a 1083 Budapest Jazminutca2-4. sztĺm a|att, az a|apítő
okirat szerint a 1083 Budapest Szigony utca 18' szám a|attta\á|ható telephelyen (hľsz.:

3 6 I 3 6 l l) mfü tidő Sziv árv ány T agó vo dáj át me gsztinteti.

Felelős: polgármester
Hatérídő:20|7 . szeptembeľ 07.

2) felkéri a polgáľmesteľt a hatźrozat 1. pontjában foglaltak a\apján a jogszabályi előíľások-
nak megfe\e|o egyeztetések lefolytatására és a Szivárvány Tagóvoda megsztintetéséhez
szfüséges dc}ntések Képviselő-testület elé teľj esztésére.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20|7 . decemberi képviselő-testiileti iilés

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humlán-

kapcsolati Iroda

Budapest, 2017. augusztus 29.
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Sántha Péteľné
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