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Az előterjesztést nyílt, a 8.hat.javaslat esetében zárt  ülésen kell tárgyalni. 
 

Az határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat a Nyitnikék Óvoda férőhelyeinek bővítésére (Szalonka utcai 
Óvoda működése)  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település óvodai 
férőhelyeinek szűkössége, korlátozottsága miatt az elmúlt évek során az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium engedélyét kérte az óvodai csoportok maximális létszámának 
emelése ügyében. Ennek ellenére sorozatosan több tucat gyermeket kellett elutasítani 
az óvodai felvételek, jelentkezések során az intézményvezetőknek, illetve 
másodfokon a jegyzőnek. 
 
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény már az elmúlt évben is előirányozta, 
aztán a 2010. évi költségvetési törvény a végrehajtását egy évvel későbbre helyezte, 
miszerint 2011. augusztus 31-től minden 3.életévét betöltött óvodáskorú gyermek 
óvodai nevelését biztosítani kell az önkormányzatoknak. 
 
Ennek végrehajtása érdekében döntött úgy a Képviselő-testület 2008-ban, hogy a 
jelenlegi intézmények változatlanul hagyása mellett új óvodai intézményt épít:  
„447/2008. (XI.25.) Kt. határozat 
Budakalász Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az óvodai csoportszám  
bővítésének szükségességével, elfogadja a jelenlegi intézmények változatlanul 
hagyását és egy új óvoda létesítését határozza el a 299/101 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon, mely természetben a Damjanich utcáról nyíló Szalonka 
utcában található. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Parlagi Endre polgármester”. 
 
Az óvoda építését és működését illetően 2009. évben az alábbi határozatot hozta: 
„509/2009. (XI.24.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szalonka utca 
299/101 hrsz.-ú ingatlanon újonnan létesítendő óvodát a Nyitnikék óvoda 
tagintézményeként fogja megépíteni. 
A létesítmény költségvetésének kialakításkor az intézmény nagyságára való tekintettel 
a Szalonka utcában megépülő Nyitnikék Óvoda tagintézménybe egy adminisztratív 
dolgozói és egy tagintézmény-vezetői státuszt biztosít a törvényben előírt minimális 
óraszámmal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „KMOP-2009-4.6.1/B, 
Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” című pályázat kapcsán a 
tagintézményi minősítésről szóló nyilatkozatot aláírja. 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  nyilatkozat aláírására: azonnal 
státuszok biztosítására: a 2010. évben, az építkezés ütemétől függően” 
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A jelenlegi, meglévő óvodáink évek óta maximális kihasználtsággal működnek. A 
Szalonka utcai tagintézmény megnyitása sok szülő számára oldja meg a 
munkavállalás időbeni elkezdésének, folytatásának problémáját.  
 
A tervezések és a kivitelező kiválasztását követően 2010. április 12-én elindult a 
Budakalász, Szalonka utcában a Nyitnikék Óvoda tagintézményének, egy 5 
csoportos, 125 férőhelyes intézménynek az építése.  Az óvodai alapkőletételre 2010. 
május 1-jén került sor. 
A kivitelezővel kötött szerződés szerint az építkezés befejezésének határideje 2010. 
szeptember 30. Amennyiben minden a tervek szerint alakul, akkor a tagintézmény 
hivatalos és ünnepélyes átadására 2010. október 1-jén, pénteken 10 órakor kerül sor. 
 
Ez a fejlesztés az önkormányzat részére az óvodai nevelés feladatellátásnak 
bővülését, a település óvodai férőhelyeinek bővítését eredményezi. Az óvoda 
átadásával, a feladatellátás bővülésével azonban a kiadások növekedésével is 
számolni kell. Biztosítani kell az új tagintézmény tárgyi (eszközök, felszerelések), 
személyi (álláshelyek) feltételeit, az épület működési kiadásait. ami a költségvetés 
módosítását teszi szükségessé.  

A működés tervezése és kiszámíthatósága érdekében az óvodavezetők, szülők 
közreműködésével felmérés készült arról, hogy a leendő, a már óvodába járó 
gyermekek melyik intézmény óvodai nevelésében szeretnének részt venni, 
figyelembe véve a felvételi körzeteket. Az óvodák dolgozói között is felmérés indult, 
hogy a Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai tagintézményébe kik szeretnének dolgozni 
(kérdőívek – A,B,C – mellékelve). A Nyitnikék Óvoda vezetője által előzetesen 
feldolgozott kérdőívek alapján a Szalonka utcai csoportok és dolgozói összetételek 
változása a Telepi Óvoda működésére is kihatással lesz. 
 
A Képviselő-testület által meghatározott óvodai beiratkozások napján 162 gyermek 
jelentkezett a két óvodába (Telepi és Nyitnikék) a 94 iskolába ment gyermekek 
helyére. 
 

óvoda AOK gy.létsz. jelentkezett Szabad f.hely Fh.-n felüli Jelen ovisok Szab.fh. 

Telepi Óvoda 208 74 52 22* 153 nincs 
Nyitnikék / 175 88 42 0 152  
Szalonka 125 22* 75 (3 csop.)  0  
Nyitnikék 
össz.: 

300 110 117 0 152 7 / 32 

 
A Budakalászon élő óvodáskorú gyermekek száma a népesség-nyilvántartás adatai 
szerint 442 fő, közülük 305 fő marad óvodában 2010. szeptember 1-jétől is,  137 fő 
óvodáskorú gyermek fogadására kell készülniük az óvodáknak. 
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A fenti, táblázatban mutatott és az intézményvezetők által megadott adatok 
ismeretében a 2010/2011-es nevelési évben 3 csoport, majd a következő 2011/2012. 
nevelési évben az 5 óvodai csoport szervezése, indítása javasolt. 

Az óvodai férőhely- és feladatellátás bővülésével járó (tervezett, becsült) 
többletkiadásokat, költségeket tartalmazza a mellékelt excel táblázat, amely a 2010-es 
év 4 hónapjára   3 ill. 5 csoportra vonatkoztatva, majd a 2011. teljes évre  3. illetve 5 
csoport esetében számol álláshelyekkel, a kiadásokkal. 
A 2010. évben az önkormányzatnak önerőből kell a Szalonka utcai tagintézmény 
működési kiadásait finanszírozni, állami normatíva 2011-ben igényelhető csak, az ez  
év végi beszámoló benyújtásával egyidejűleg.  
 
A fenntartónak a törvényes, jogszerű intézményátszervezésre vonatkozó 
intézkedésekről a közoktatási törvény előírásai - 102.§.(11) - szerint 2010. május 15-
ig kell döntéseit meghoznia. Ezek az alábbiak: 
 Az intézmény létrehozásáról, a férőhely és feladatellátás bővítésről 
 Az intézmény alapító okiratának módosításáról 
 Az intézmény alapdokumentumainak (folyamatban lévő) módosításáról 
 A tárgyi, személyi feltételek biztosításáról 
 Az intézmény működésének finanszírozásáról 
 Az álláshelyek létrehozásáról 
 Vezetői megbízásról, ez esetben a vezetői feladat kiegészítéséről 

 
A Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai tagintézménye törvényes működésének 
megkezdése érdekében az alábbi határozatok elfogadását javaslom: 
 

1. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település óvodai 
férőhelyeinek bővítése érdekében, a Nyitnikék Óvoda (Budakalász, Pomázi út 3.) 
tagintézményének felépítésével, létrehozza a Nyitnikék Óvoda,  Szalonka utcai, 5 
óvodai csoportot foglalkoztató, 125 fő maximális gyermeklétszámot befogadó 
tagintézményét, amelynek hivatalos átadását 2010. október 1-jére tervezi. 
Határidő: a hivatalos átadás (várhatóan 2010. október 1.) 
Felelős: polgármester 
 

2. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék Óvoda 
(Budakalász, Pomázi út 3.) 2009. augusztus 6-án módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt, 380/2009.(VIII.06.) sz. Kt. határozattal elfogadott alapító okiratát  a II/3., a 
II/9., 10., pontokban módosítja azzal, hogy a fenntartó által 2010. május 13-án 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a Budakalász, Szalonka 
utcai tagintézmény hivatalos átadása napján lép hatályba.  
Módosítások: szövegszerűen az alábbiak -  
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II/3.) A Nyitnikék Óvoda tagintézménye - a hivatalos átadás napjától a Budakalász, 
Szalonka utca 299/101 hrsz. intézmény. 
II/9.) Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám korábban 177 fő, a 
Budakalász, Szalonka utcai tagintézmény hivatalos átadásának napjától 300 fő. Az 
óvodai csoportok maximális száma korábban 7 csoport, a Budakalász, Szalonka utcai 
tagintézmény hivatalos átadása napjától 12 csoport. 
II/10.) A közoktatási intézmény feladatellátást szolgáló vagyona a Budakalász, 
Szalonka utcai tagintézmény hivatalos létrehozásával bővül, a Szalonka utcai 5190 
m2 ingatlannal az összes ingatlanvagyona 13 684 m2. 
Határidő: alapító okirat jóváhagyása 2010. május 15. 
Felelős: polgármester 
 

3. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék Óvoda 
(Budakalász, Pomázi út 3.) Szalonka utcai tagintézményének működéséhez szükséges 
tárgyi és személyi feltételeket biztosítja. A működés megkezdéséhez a hivatalos 
átadásig – várhatóan 2010. október 1-jéig - a jogszabályokban előírt, szükséges 
eszközöket és felszereléseket beszerzi, beszereli, használhatóvá teszi. 
Határidő: a hivatalos átadás (várhatóan 2010. október 1.) 
Felelős: polgármester 
 

4. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék Óvoda 
(Budakalász, Pomázi út 3.) Budakalász, Szalonka utcai tagintézményének működését 
a hivatalos átadás napjától 3 óvodai csoport megszervezésével, indításával, míg a 
2011/2012-es nevelési évtől 5 óvodai csoport indításával biztosítja.  
Határidő: 2010. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 
 

5. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék Óvoda  Szalonka 
utcai tagintézményében a hivatalos átadást követő 3 óvodai csoport működésének 
finanszírozását az önkormányzat  4/2010.(III.08.) sz. költségvetési rendeletében  
20 000 000 Ft (húszmillió) összeg erejéig biztosítja. A Nyitnikék Óvoda Szalonka 
utcai tagintézményének létrehozásával a Nyitnikék Óvoda álláshelyeinek számát 40,5 
álláshelyben határozza meg, az eddigi engedélyezett 28,25 álláshelyet 12,25 
álláshellyel (Szalonka utcai tagintézményben: 6 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 konyhás, 
1 karbantartó, 1 fő napi 6 órás gazdasági ügyintéző, 1 fő 4 órás logopédus) 
megnöveli. Az álláshelyek betöltését (a foglalkoztatást) pedagógusok esetében 2010. 
szeptember 1-től, technikai dolgozók esetében 2010. szeptember 15-től finanszírozza. 
Határidő: 2010. szept.1., ill. 2010. szept.15. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
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6. Határozati javaslat   

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék Óvoda 
(Budakalász, Pomázi út 3.) Budakalász, Szalonka utcai tagintézmény működésének 
megkezdéséhez szükséges módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
alapdokumentumokat (HOP, SZMSZ, IMIP, Házirend) a tagintézmény hivatalos 
átadása előtt jóváhagyja. Az alapdokumentumok időbeni elkészítése, módosítása, a 
fenntartóhoz való eljuttatása a Nyitnikék Óvoda vezetőjének feladata és felelőssége. 
Határidő: fenntartói jóváhagyás 2010. szeptemberi Képviselő-testületi ülésen 
Felelős: intézményvezető, polgármester 
 

7. Határozati javaslat   
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükség esetén a 2010/2011-es 
nevelési év kezdetétől, 2010. szeptember 1-jétől ideiglenes óvodai csoport 
kialakítását engedélyezi a Szalonka utcai tagintézmény hivatalos átadásáig átmeneti, 
szükség megoldásként - az óvodai ellátás zavartalan, az igényelt óvodai nevelés 
zökkenőmentes biztosítása érdekében a Nyitnikék Óvoda és/vagy a Telepi Óvoda 
tornaszobájában. 
Határidő: 2010. szept. 1. 
Felelős: intézményvezetők 
 

8. Határozati javaslat  (Zárt) 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyitnikék Óvoda 
(Budakalász, Pomázi út 3.) Szalonka utcai tagintézmény működésének, az óvodai 
csoportoknak, az intézmény fogadóképességének megszervezése érdekében 2010. 
június 1-től visszavonásig a Nyitnikék Óvoda jelenlegi vezetőjének, Kernreiter 
Péternének a vezetői feladatok bővülése okán bruttó 50 000 Ft/hó kereset kiegészítést 
határoz meg, amelynek fedezetét a 2010. évi költségvetési rendeletben a Szalonka 
utcai óvodai tagintézmény működésére elkülönített keretösszegből biztosítja. 
Határidő: 2010. június 1. 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2010. május 10. 

Parlagi Endre 
polgármester 


