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ELOTERJESZTES
a Kepviselo-testulet 2015 majus 26-i ulesere

Tisztelt Kepviselo-testulet’

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre
beiratkozott gyermekek létszamat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) 83.
(2) bekezdés d) pontja értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható óvodai
csoportok számát.

A csoportok kialakításánál figyelembe kell venni:
- a Köznevelési törvény 4. mellékletében meghatározott csoportlétszámokat (minimum 13 fő,

maximum 25 fő, átlag 20 fő),
- a Köznevelési törvény 47.* (7) bekezdését, miszerint „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”,

- továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/201 2.(VIII.3 1.) EMMI rendelet 162. (7) bekezdését, melynek
értelmében az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2,0 m2/fő.

A Köznevelési törvény 25. (7) bekezdése értelmében „... az óvodai csoportra, iskolai osztályra,
kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési 6v, illetőleg a tanítási év indításánál a
fenntartó engedélyével legfeebb húsz százalékkal átléphető továbbá függetlenül az indított osztályok,
csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási 6v során az Új gyermek, tanitló átvétele,
felvétele miatt indokolt. . .

Az Óvodavezető tájékoztatása alapján a következő nevelési évre számított gyermeklétszám (sajátos
nevelési igényű gyermekekkel együtt) 287 fő, ami alapján 14 csoportot kellene indítani, azzal, hogy a



csoportok kialakításánál két tagóvodában szükséges a maximális csoportlétszámtól való eltérés
(Csiribiri és Magyarvégesi tagóvodák).

Az óvodavezető levelében kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassa 26 fő óvodapedagógus
alkalmazását. Jelenleg Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testtílete a 2015. évi
költségvetési rendeletében az alábbiak szerint rendelkezett a létszámokról Mezőberény Város Ovodai
Intézménye tekintetében:

3 Mezőberény Város óvodai Intézménye
— 2énvezető I

Intézményvezető-helyettes 2
Tagóvoda-vezetőóvónö 3
Óvónő 20

— Dajkaigonciozó takaritó 15
Határozott időre dajka/gondzó

— Fizikai a’kalmazott (D) 1
— Óvodatitkár (D) I
— Pedagógiai asszisztens 4
— Közfoglalkoztatott részmunkaidős O

2
3 Összesen 50

Forrás: Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

A fentiek alapján az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, a tagóvoda-vezető óvónők,
valamint az óvónők (azaz összességében az óvodapedagógusok) elfogadott létszámát figyelembe véve
26 fő óvodapedag6gu van meghatározva, így az ennek megfelelő létszám alkalmazására —

többietlétszám beállítása nélkül is — lehetőség van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja cl az
alábbi határozati javaslatokat:

1. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015-2016. nevelési évben Mezőberény
Város Ovodai Intézményében 14 óvodai csoport indítását rendeli el.
Felelős: Siklósi István polgármester

Kovács Annamária Intézményvezető
Határidő: Intézkedésre azonnal

2. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011 .évi CXC. törvény
25. (7) bekezdése alapján engedélyezi Mezőberény Város Ovodai Intézménye Ovodavezetőjének,
hogy a csoportok kialakításánál a szükségessé vált, és a jogszabály értelmében engedélyezhető
maximális csoportlétszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépje.
Felelős: Siklósi István polgármester

Kovács Annamária Intézményvezető
Határidő: Intézkedésre azonnal



3. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja 26 fő óvodapedagógus alkalmazását
Mezőberény Város Ovodai Intézményében.
Felelős: Siklósi István polgármester

Kovács Annamária Intézményvezető
Határidő: Intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2015. május 12.

G’‚c2
Gulyasne dr. bali Hennetta

aljegyző
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tt: 2U MÁJ iJ 6.
5650 Mezőberény Kossuth tér 1.

______

Siklósi István
Polgármester

_______

Tárgy: csoportlétszám engedélyezés
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Óvodai Intézményébe 2015. április 20-21-én megtörtént a gyermekek beíratása.A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről kimondja, hogy az indítható csoportok számáta fenntartó határozza meg.

Az 50 m2-nél nagyobb csoportszobákra csoportiétszám túllépés kérhető, melyhez szintén a fenntartóengedélye szükséges.( 1 .sz.melléklet)

A 2015-2016 nevelési évre számított gyermeklétszám (sajátos nevelési igényű gyermekekkelegyütt) 287 fő. Míg a tavalyi nevelési évre beiratott gyermekek létszáma 64 fő volt (február 28-igév közben további 14 főt irattak be), addig az idei beiratkozás során ajelenlegi létszám 75 fő. EbbőlSNI-s 5 fő (2 fő 2-nek számít, 1 fő 3-nak).
Az intézmény összlétszáma a 2015-2016-os nevelési évre - a törvénybe foglalt - átlagcsoportlétszámmal számolva: (287:20=14.35). Az óvodák csoportjainak nagyságát, agyermeklétszámot és a dolgozók létszámát figyelembe véve, 14 csoport indítása válik szükségessé.Mivel 3 éves kortól kötelezővé válik az óvodázatás, így az év közben várható folyamatosbeiratkozások is szükségessé teszik ennyi csoport működtetését.
Intézményünkbenjelenleg is 14 csoport működik.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az indítható csoportok létszámát szíveskedjenekmeghatározni!

Létszám-túllépési lehetőség: két tagóvodában (Csiribiri, Magyarvégesi) 4-4 fő túllépése, ahol 50m2-nél nagyobb termekkel rendelkezünk, ugyanezekben az óvodákban 18 és 20 férőhelyesekcsoportszobák is vannak. A Mosolygó tagóvodában a férőhely 48 fő, jelenleg 50 gyermek jár azóvodába, illetve a beíratkozás során is megmutatkozott, hogy itt is szükség van a 2 fő túllépésengedélyezésére.

Kérem, hogy támogassák a 20%-os, maximális létszám átlépést ezekben a tagóvodákban akövetkező nevelési évre is!
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A költségvetési törvény alapján a 287 fő gyermeklétszánira 26,11 azaz 26 fő óvodapedagógus lennealkalmazható. Mindezt indokolttá teszi az említett év közben várható további beíratkozások, azSNI-s, BTMNes, HHH-s gyermekek egyre nagyobb létszáma.(2-3.sz.melléklet) Továbbá azingyenes óvodai étkeztetés várható bevezetésével nagy számbaii csökkenhet a 8 óra alattifoglalkoztatás iránti igény a szülők részéről.
• Az idei költségvetési évben 1 fő óvodapedagógus megy nyugdíjba.
• Felmondási szándékát jelezte a nevelési év végére 1 fő óvodapedagógus, aki a TalentumReformátus Ovodában kívánja a munkáját folytatni.
• Az óvodák jelenlegi nyitvatartási ideje 57,5 óralhét.
• Az állam a heti időkeret szerint 50 órát finanszíroz (50 óra nyit”atartási idő + 11 óra Sajátosnevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás - Nkt. 8. 3. bek.). A 11 órára eső bér azSNI-s gyerekekkel foglalkozó logopédus, gyógypedagógus, SZIT-es szakember óradíjárakerül kifizetésre. Az SNI-s gyerekek ellátása nem pedagógiai szakszolgálati feladat,megbízási szerződéssel látják el.

Kérem, támogassák a 25 fő véglegesített és 1 fő szerződéses óvodapedagógus alkalmazását!

Mezőberény, 2015. május 4.

Tisztelettel: 1.Ü (2-<_- I’lJ

Kovács Annamária

mb. óvodavezető



Mellékletek

1.szmelléklet

„A fenntartó

d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, azadott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhetőcsoportok számát”

„Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális ésátlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumicsoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál afenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá rnggetlenül az indítottosztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az Új gyermek, tanulóátvétele, felvétele miatt indokolt.2

Osztály- és esoportlétszámok3

A
B

1 Iritézménytípus/Oktatási forma Osztály- ás csoportiétszámok2
BA minimum BB maximum BC átlag3 Óvoda 13 25 20

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 83 . (2)2
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 25 . (7)2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 4. sz. melléklet



2,sz..melléklet

A 201 4.évi C.törvény Magyarország 201 5.évi központi költségvetésről 2.sz.melléklete:

a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a Sajátosnevelési igényű gyermekeket is)

Az óvödai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2014/2015. és201512016. nevelési évek köznevelési statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik.
Számításba kell venni továbbá mindazon gyermekeket,

- akik 2014. december 31-éig, vagy — a Nkt. 8. (1) bekezdésében foglalt feltételek megléteesetén — a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2014/2015.nevelési évben legkésőbb december 31 -éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2014/2015. nevelési évben legkésőbbdecember 31 -éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,

- akik 2015. december 31 -éig, vagy — a Nkt. 8. (1) bekezdésében foglalt feltételek megléteesetén — a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 201 5/2016.nevelési évben legkésőbb december 31 -éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,valamint

- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2015/2016. nevelési évben legkésőbbdecember 31 -éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.

Nem igényelhető támogatás

- a 2014/2015. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2014. augusztus 31-éig betöltötték,

- a 2015/2016. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2015. augusztus 31-éig betöltik,

kivéve, ha a Nkt. 45. (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számát a Nkt. 47. (7) bekezdésébenmeghatározottak szerint kell figyelembe venni.

Nem igényelhető támogatás továbbá azon gyermekek után, akik esetében az intézmény óvodaineveléshez kapcsolódó tandíjat állapít meg, továbbá akinek a jegyző vagy a fenntartó felfnentéstadott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat abölcsődés korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek agondozását a Nkt. 20. (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, anevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szólórendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1 -je ésdecember 31-e között igénybe veszi az ellátást.



Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként kell figyelembe venni azokat abölcsődés-korú, második életévüket 2015. december 31 -éig betöltő gyermekeket is, akiknek agondozását a Nkt. 20. (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között, anevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szólórendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek 2015. szeptember I -je ésdecember 31-e között igénybe veszi az ellátást. 2015. szeptember 1-jétől egy gyermekként lehetfigyelembe venni azt a 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységesóvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő gyermeket, aki 2015. december 31 -éig betölti harmadikéletévét.

b) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenid segítőklétszámának meghatározása

Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik:

2014/2015. nevelési évre:

Psz1 = (L1 / Cs) * Feh1 + Vkl + Oj

2015/2016. nevelési évre:

Psz2 = (L2/Cs) * Feh2 + V + 0P2

ahol:

Psz1; Psz2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évre számított óvodapedagógusok létszáma,egy tizedesre kerekítve,

L1; L2 = 2014/2015., illetve 2015/2016. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az a) alpontszerinti összes gyermeklétszám,

Cs = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 4. pontjaszerint meghatározott csoport átlaglétszám,

Feh1;Feh2 = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz

- a Nkt.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-bölcsődeigondozási), nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és

- a Nkt.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő

háiiyadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelező heti óraszáma,illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást), korrigálva az intézménytípus-együtthatóval,

Vkl V = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 20 14/2015., illetve2015/2016. nevelési évben (két tizedesre kerekítve).

Opi; 0P2 a Nkt. 61. (3) bekezdése alapjáii az intézmény alapító okirata szerint 500 főférőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandóóvodapszichológusok létszáma a 2014/2015., illetve a 2015/2016. nevelési évben (egy tizedesrekerekítve).



A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül
segítők száma a Nkt. 2. melléklete, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/20 12. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. (1)
bekezdés b) pontja szerint elismerhető — a Kjt. alapján foglalkoztatott — létszám, de legfeljebb

- 2015. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma,

- 2015. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma,

egy tizedesre kerekítve.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározásakor aNkt. 2. melléklete szerinti pedagógus asszisztens csak azon intézményeknél vehető figyelembe, ahol
legalább 3 csoport működik.

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta, a Nkt. 2. melléklete, valamint
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. (1) bekezdés b) pontja szerint elismerhető — a Kjt.
alapján — ténylegesen foglalkoztatott segítők egy tizedesre kerekített átlagos létszáma alapjántörténik.

A pszichopedagógus a segítők létszámában nem vehető figyelembe.

4. A Ii pont szerinti támogatásra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok

a) Az óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása az alábbi adatszolgáltatások, nevelés-szervezési paraméterek és számítások
figyelembevételével történik.

aa) Nevelési-szervezési paraméterek:

Gyermekek
1 Ovodapedagógusijeti Csoport .. .. . IntezmenytipusFoglalkozas-szervezes foglalkoztatási átlaglétszáni

kotott munkaido
egyuttliatóidokerete

1 2 3 4 5
gyermekek nevelése a napi 30,5 20 32 0,858 órát nem éri el
gyermekek nevelése a napi 61,0 20 32 0,858 órát eléri vagy
meghaladja

A gyermekeket a szerint kell a megfelelő csoportban figyelembe venni, hogy a gyermek havontaátlagosan hány órát tartózkodik az óvodában.

ab) Vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám számítása

2014/2015. nevelési évre:



I Vil
VklVi

2015/2016. nevelési évre:

v1=1
(1_v’3)

ahol:

VkI V = a 2014/2015., illetve a 2015/2016. nevelési évben a vezetői órakedvezményből adódólétszámtöbbiet,

V1;V2 = a Nkt. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező létszáma, de legfeljebb

- 2015. év első 8 hónapjában a 2014/2015. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelésistatisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott,

- 2015. év utolsó 4 hónapjában a 2015/2016. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) köznevelésistatisztikai állapotra becsült

vezetői létszám.

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a köznevelési statisztikábanszerepeltetett vezetői létszám alapján történik.

V1;V = a V1 és V2 vezetői létszámra — a Nkt. 5. mellékletében — megállapított kötelezőnevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege.”



3,sz.melléklet

V2: kötelező vezetői létszám: 6 fő
V12: vezetői órakedvezmény összege: 126

Vk6xL1 6x32 204

CS: meghatározott csoport átlaglétszám: 20 fő
napi 8 órát meghaladja: 257 fő
napi 8 órát nem haladja meg: 30 fő
foglalkozási heti időkeret napi 8 óránál: 61,0
foglakozási heti időkeret napi 8 óra alatt: 30.5
intézménytípus együttható: 0.85
óvodapedagógus kötött munkaidő: 32 óra
vezetői órakedvezmény miatti többietlétszám: 2.04

[ 7J
x
[

x 0,85 + 2,04 = 22,86

[
x 085j ÷ 2,04 = 3,25

22,86 + 3,25 = 26,11
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Mosolygó
2 48 50 10 40 10

+2 SNI +1 SM

Magyarvégesi
3 69 69 28 41 23

+3SNI +4SNI

Csiribiri
3 68 66 19 47 20

+2SN1i

Nefelejcs
3 62 50

141
36 7

Tóparti
3 57 45 10] 35 10

+6 SNI

Összesen 30412801811 199 70
[j +13SNl ÷5SNI

2014 okt statisztika szerint 2015 április
‘8 Óra alatti tény Sóra feletti teny 8 ora alatti teny 8 Óra feletti tény

34 248 28 252
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