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Tisztelt Képviselő-testület!
A Kismorgó Óvoda Alapító Okiratának módosítására, a 2015/2016. nevelési évben indítható
óvodai csoportok számának, az intézmény alkalmazotti létszámának meghatározására a
következőket terjesszük a Képviselő-testület elé:
A Kismorgó Óvoda hatályos Alapító Okiratának 7. pontja szerint a felvehető maximális létszám
120 fő.
A Kismorgó Óvoda vezetőjétől kapott tájékoztatás szerint a 2015/2016. nevelési évben az óvoda
várható létszáma 145 fő, ezért szükségesnek mutatkozik az óvodai férőhelyek számának növelése.
A férőhelyek számának növelése előtt javasoljuk megvizsgálni azt, hogy a Kismorgó Óvodába
milyen településekről járnak gyerekek, ebből mennyi a ténylegesen kismarosi gyermek, illetve az
Alapító Okirat módosítását szükségessé tevő gyermeklétszám növekedést mi okozza, az mennyire
tartós.
A férőhelyek számának növelése következtében megnövekedett feladatait az intézmény a jelenleg
működtetett öt óvodai csoporttal a csoportok létszámának emelésével sem tudja ellátni, ezért
indokolt új óvodai csoport létrehozása. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés
d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok
számát.
Az intézmény székhelyén megfelelő férőhely hiányában új csoportszoba nem alakítható ki, azt
más, az intézmény telephelyének minősülő helyszínen kell elhelyezni.
A Nkt. 21. § (3) bekezdése határozza meg a köznevelési intézmény alapító okiratának kötelező
tartalmát, annak a g) pont szerint tartalmaznia kell az intézmény telephelyét, az f) pont szerint a
felvehető maximális gyermeklétszámot.
A Nkt. 4. § 11. pontja szerint intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az
alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének
módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő
döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.
A Nkt. 83. § (3) bekezdése szerint a fenntartó az intézmény átszervezésével összefüggő döntése
előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét. A (4) bekezdés szerint a döntés előtt ki kell
kérni az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülői szervezet, nemzetiségi nevelés-oktatásban
részt vevő intézmény esetén a települési nemzetiségi önkormányzat véleményét.
A Nkt. 84. § (3) bekezdése szerint a fenntartó nevelési évben – a július, augusztus hónapok
kivételével – óvodát nem szervezhet át, az (5) bekezdés szerint az átszervezés tilalmára vonatkozó
rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a székhely, telephely megváltoztatására azért kerül sor
nevelési évben, mert a már meglévő épületet, helyiséget, területet megfelelő időben nem lehetett
birtokba venni, vagy a nevelési-oktatási intézmény által használt épület, helyiség, terület váratlanul
alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű használatra.
Az ismertetett rendelkezése alapján az Alapító Okirat tervezett módosítása átszervezésnek
minősül, a döntés előtt a törvény 83. § (3) bekezdésében meghatározott véleményezési eljárást le
kell folytatni, a testület tehát csak a módosítás szándékát kifejező előzetes döntést
hozhat, a módosításról a véleményezési eljárást követően határozhat.
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Az óvodai csoportok számának emelése szükségessé teszi az intézmény alkalmazotti
létszámának emelését és költségvetésének módosítását is. Az intézmény alkalmazotti
létszámát a költségvetési rendelet tartalmazza.
Javasolom, hogy a Képviselő-testület hozzon előzetes a döntést az átszervezésről, vizsgáltassa
meg a létszám növekedés okát, tartósságát, döntsön új óvodai csoport létrehozásáról és az
intézmény alkalmazotti létszámának emeléséről.

Kismaros, 2015. június 12.
Neubauer Rudolf
polgármester

Határozati javaslat
I. Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kismorgó Óvoda átszervezését
határozza el az alábbiak szerint:
1. Az intézménybe felvehető gyermekek számát 150-ben határozza meg.
2. Az intézmény telephelyeként a műszaki gazdasági vizsgálat függvényében az IKSZT
Házat, vagy a Liget u. 33. szám alatti ingatlant jelöli meg.
Felkéri a polgármestert a véleményezési eljárás lefolytatására, a létszám növekmény kivizsgálására
és arra, hogy azt követően az intézmény Alapító Okiratának módosítására tegyen előterjesztést.
Határidő: 2015. július 15.
Felelős: polgármester
II. Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kismorgó Óvodában a 2015/2016.
nevelési évben hat óvodai csoport indítását határozza el.
III. Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kismorgó Óvoda alkalmazotti
létszámát napjától három fővel megemeli.
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítására tegyen előterjesztést.
Határidő: 2015. július 15.
Felelős: polgármester
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