ELŐTERJESZTÉS
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 30-án tartandó ülésére
Az előterjesztés tárgya: A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározása.

Melléklet: A napirend előterjesztője: Kovács Mária polgármester
Az előterjesztést készítője: Szarka Andrea aljegyző
A képviselő-testületi ülés jellege:
nyílt ülés
- zárt ülés indoka a Mötv. /46. §(2) /alapján*:

zárt ülés

Döntés jellege:
egyszerű többséggel
minősített többséggel
- minősített többségi szavazás indoka a Mötv./50.§/ alapján**:
Előzetesen tárgyalta:
Ügyrendi Bizottság,
Oktatási, szociális és gazdasági Bizottság
Ecsegfalva, 2017. május 24.
Kovács Mária
polgármester
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* : A képviselő-testület ülés jellege
a) zárt ülést kell tartani
aa) hatósági,
ab) összeférhetetlenségi,
ac) méltatlansági,
ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor,
ae) fegyelmi büntetés kiszabása,
af) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
b) érintett kérésére zárt ülést tart

ba) választás,
bb) kinevezés,
bc) felmentés,
bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,
be) fegyelmi eljárás megindítása
bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

c) zárt ülést rendelhet el

ca) vagyonával való rendelkezés,
cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett
üzleti érdekét sértené.

**: Minősített többségi szavazás szükséges a
1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt
választás, kinevezés, vezetői megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból
történő kiválás;
4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;
5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez
7.önkormányzati képviselő kizárásához,összeférhetetlenség,méltatlanság megállapításához,
8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,
9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy
más érintett üzleti érdekét sértené.
10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint:
a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy
elidegenítéséhez, megterheléséhez,
c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához,
d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához,
e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához,
f) hitelfelvételhez,

g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és
az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2)
bekezdés d) pontja rendelkezik arról, hogy a fenntartó meghatározza az adott nevelési
évben indítható óvodai csoportok számát.
Az Nkt. 4. melléklete meghatározza osztály- és csoportlétszámokat:

Óvoda

Minimum
csoportlétszám

Maximum
csoportlétszám

Átlag csoportlétszám

13

25

20

Az Nkt. 25. (7) bekezdése értelmében az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi
csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai
csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési
év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal
átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a
nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A
minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési,
tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a
képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett
osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra
háruló aránytalan teher nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú
osztály, csoport.
Az Nkt. 47. § (7) bekezdése alapján az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a
mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe
venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha
nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.
Az Ecsegfalvi Óvoda vezetője Fülöp Erzsébet az óvodai beíratást követően 2017. május 23-án
tájékoztatott a 2017/2018-as nevelési évre az óvodába beiratkozott gyermekek számáról. Az
újonnan beíratott gyermekek létszáma 12 fő, várhatóan 44 fővel indul el a nevelési év.
Az Alapító Okirat alapján az óvoda 2 csoportos.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében „Az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a
településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az
érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
Az óvodai nevelés szerinti finanszírozott időkerete (61óra/hét) magába foglalja a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű
gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti
tizenegy óra időkeretét.
Az óvoda változatlanul a kisgyermekek nevelését látja el 3 éves kortól a tankötelessé válásig.
Két és fél éves kortól felvehető a gyermek, ha a felvételi környezetében az óvoda minden
három évnél idősebb gyermeket fel tud venni és még maradt helye. Az óvodába járás 2015
szeptemberétől a gyermek három éves korától kötelező, a nevelési év kezdő napjától legalább
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napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt, de ez alól a kötelezettség alól a család
kérelmére, a védőnő és az óvodavezető egyetértésével a gyermek jogos érdekét és
családvédelmi szempontokat szem előtt tartva a jegyző felmentést adhat. Az óvoda kiemelt
feladata az anyanyelvi készségek, az életkornak megfelelő mozgásformák és viselkedés
fejlesztése, testi, lelki, szellemi egészségük fejlesztése, a szocializáció, a művészeti nevelés,
iskolaelőkészítés és - indokolt esetben szakértői bizottság véleménye alapján - javaslattétel az
iskolai tanulmányok megkezdésére. Az óvodák működésének szakmai elemeit az Óvodai
nevelés országos alapprogramja szabályozza.
Az óvodai felvétel kötelező – a teljesség igénye nélkül – az alábbi esetekben is mivel az
óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatokat is.
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított
szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három
vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási
díjban részesül,
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud
gondoskodni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem megvitatni és a 2017/2018.
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát meghatározni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
…………/2017. (V.30.) Kt. hat.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa fenntartott
Ecsegfalvi Óvodában a 2017/2018. nevelési évben 2 csoport indítását engedélyezi.
Az óvodai csoportokat a 2017/2018. nevelési évben úgy kell megszervezni, hogy a csoportok
számított létszáma az intézményben ne haladja meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben meghatározott 25 fős maximális létszámot.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
Fülöp Erzsébet intézményvezető
2017. szeptember 1.
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