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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tárgy:  Javaslat a Telepi Óvoda csoportszámának változatlanul hagyására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság a Telepi Óvodában műköső óvodai 
csoportok 8 csoportról 7 csoportra való csökkentését a 2011. január 18-ai ülésén 
levette napirendjéről, azzal a szándékkal, hogy a 2011/2012. nevelési évre történő 
beiratkozások tapasztalatai alapján dönt a csoportszám változtatásáról vagy 
változatlanul hagyásáról. 
 
Az óvodai beiratkozások 2011. április 18-19-én, a fenntartó által kiírt időpontokban 
megtörténtek. A beiratkozások tapasztalatait a Telepi Óvoda és a Nyitnikék Óvoda 
vezetőjétől kért és kapott információk – írásbeli tájékoztatók – az előterjesztés 
mellékletét képezik. 
 
A Telepi Óvoda vezetőjének – Fehérváriné B. Margit -  véleménye a tapasztalatok 
alapján: 

„A Telepi Óvodában az iskolai beíratások után 159 gyermek marad. A tavasz 

során két gyermek SNI (sajátos nevelési igényű) státuszt kapott, ezért a 

csoportok kialakításakor figyelembe veendő virtuális létszám: 162 gyermek (a 

csoportalakításnál az egyik gyermek két főnek, a másik gyermek három főnek 

számítandó).  

A jelenleg hatályos Alapító Okirat alapján a Telepi Óvodába felvehető 

gyermekek száma 208 gyermek.  

Az óvodai beiratkozás során 68 gyermek jelentkezett az óvodába, akik közül 46 

gyermeket tudok felvenni akkor, ha az óvoda továbbra is 8 csoportos. Így a 

csoportok átlaglétszáma: 26 fő körül alakul. Elutasítandó gyermekek száma: 22. 

Amennyiben az indítható óvodai csoportok száma csökken(ne) - 7 csoport- , az 

alapító okirat módosítása során a várható Kt. döntést követően a férőhely 182 főre 

csökken(ne). Ebben az esetben a felvehető gyermekek száma 20 fő lenne, s így a 

csoportok átlaglétszáma: 26 fő körül alakulna. Az elutasítandó gyermekek száma 

46 főre növekedne. 

Továbbá a 68 jelentkező közül 52 körzetes, 16 nem körzetes (de mind 

budakalászi) gyermek. A 16 nem körzetes közül 10 gyermek testvére már jár az 

óvodánkba.  
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Mellékelem a statisztikai táblázatokat. 

Életkori megoszlás: 

Születési idő 

Óvodába maradó 

gyermekek 

száma 

Jelentkező 

gyermekek száma 

2004-2005  57 1 

2006.  I.-V. 20  

 

VI.-

VIII. 13 2 

 IX.-XII. 22  

2007.  I.-V. 16  

 

VI.-

VIII. 10  

 IX.-XII. 19 6 

2008. I.-V. 2 24 

 

VI.-

VIII.  14 

 IX.-XII.  9 

2009. I-V.  12 

 159  

SNI +létszám 3  

Összesen 162 68 

 

Jelentkezettek körzet szerinti megoszlása 

Bk. Telepi Óvoda körzet Bk. Nyitnikék Óvoda körzet Összesen 

52 16 68 

ebből a Nyitnikék 

Óvodába szeretne 

menni 

ebből a testvére a Telepi 

Óvodába jár   

1 10   

 

A nagyszámú körzetes jelentkezés és a csoportok átlaglétszáma alapján szakmailag 

nem látom indokoltnak a Telepi Óvoda csoportszámának 2011 szeptemberétől 

történő 8-ról 7-re csökkentését. 

A Telepi Óvodában nem tapasztaltam gyermeklétszám csökkenést, sőt a védőnői 

jelzések alapján a körzetünkben ellátott gyermekek száma magas. 

Véleményem szerint az indított/indítandó csoportok számát akkor kellene 

csökkenteni, ha a gyermeklétszám oly mértékben lecsökkenne, hogy óvodaszinten az 

átlagos gyermekcsoport létszámot – 20 fő – nem lehetne tartani.”  
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Fenitek ismeretében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az óvodai 
férőhelyek hiányában a Telepi Óvodában a 2008. évben átmenetileg létrehozott 8. 
óvodai csoportot 2011. évben továbbra is fenntartja a magas óvodai férőhelyek iránti 
igény miatt, így a Telepi Óvodában a 2011/2012. nevelési évben 8 csoport 
működését biztosítja a 2011. évi költségvetésben biztosított keret erejéig.  A 
csoportszám későbbi csökkentéséről szóló fenntartói döntés, intézmény átszervezés 
lehetőségét az önkormányzat 2012. május 31-ig felülvizsgálja. 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: polgármester, óvodavezető  
 
 
Budakalász, 2011. május 18.  
 
 

 Rogán László 
  polgármester 


