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ELŐTERJESZTÉS
a Zalahaláp , Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanács
2014. május 6.-i nyilvános ülésére
Tárgy:

A „Kacagó”Napközi Otthonos Óvoda átszervezése ügyében döntés
hozatal

Előterjesztő:

Bedő Lajos Sándor elnök

Előkészítő:

Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna intézmény vezető

Meghívottak:

Tisztelt Társulási Tanács !
A Társulási Tanács 2014.évi óvodai költségvetést tárgyaló ülésén a költségvetési számadatok,
a várható gyermek létszám ismeretében a fenntartásában lévő Napközi Otthonos Óvoda
átszervezéséről , csoportösszevonásról szándéknyilatkozatot fogadott el. Felhatalmazta az
elnököt , hogy az átszervezés előkészítése ügyében szükséges intézkedéseket tegye meg , és a
végleges döntés meghozataláról szóló előterjesztést terjessze elő május 15. napjáig a Társulási
Tanács ülésére.
A szándéknyilatkozat meghozatalát alapvetően az a körülmény indokolta , hogy a
közelmúltban végrehajtott központi illetményemelés és járulékos költségei a jelenlegi
csoportszám fenntartása esetén a fenntartásban részt vevő önkormányzatoknak nagyon
komoly finanszírozási gondot okoznának.
A vita során elhangzott az is , hogy amennyiben a szándéknyilatkozat meghozatalát követően
még az átszervezés lefolytatására nyitva álló határidő ( május utolsó munkanapja) letelte előtt
olyan változás történik a finanszírozás rendszerében ami a változtatást szükségtelenné teszi , a
szándéknyilatkozat visszavonható.
A döntés meghozatala óta vált hivatalossá az a tény , hogy a Vezető Óvónő 2015.március 12.
napjától a nők ún. 40 éves nyugdíjára lesz jogosult , amit igénybe is kíván venni.
Ez a fejlemény annyiban változtathatja meg a Társulási Tanács álláspontját , hogy a
csoportösszevonás következtében szükségessé váló leépítést feltétlenül nem kellene
végrehajtani . Tekintettel arra hogy a közalkalmazott óvónő felmentése szeptember 1.
napjától kezdődne és a felmentési időt legalább 6 hónappal számolva 2015. február végén
jár le . Március elején a Vezető óvónő nyugdíjba vonulásával pedig az óvónői létszám 1 fővel
amúgy is csökken. Nyilván ennek a végiggondolása során – legalább is előzetes szándék
szerint – a vezető utánpótlását „belülről” kellene megoldani.

Ez a körülmény nem függ szorosan össze a csoportösszevonással , hiszen két csoport
működtetése esetén is szükség van 5 fő óvodapedagógusra. Természetesen 1 dajka a 2 csoport
kialakításával létszám felettivé válik.
Amennyiben felmentésre kerülne sor a felmentési időre , végkielégítésre magasabb összeget
kellene kifizetni , mint amennyit a márciusig tartó foglalkoztatás jelentene.
A beiratkozás adatai szerint 2014.szeptember 1. napjától 58 gyermek várható.
Az átszervezés (csoportösszevonás) esetén alkalmazható a módosított Nkt. 25.§ (7)
bekezdésében foglalt szabály szerint a nevelési év indításakor a fenntartó engedélyével
legfeljebb húsz százalékkal átléphető
a 4. mellékletben meghatározott maximális
gyermeklétszám..” Ez azt jelenti , hogy amennyiben a 2014. szeptember 1.-ei gyermek
létszám meghaladná a törvényben engedélyezett , csoportonkénti 25 főt , abban az esetben a
Társulási Tanács a felvehető , induló létszámot csoportonként 30 főben engedélyezheti.
Mellékeljük a lefolytatott egyeztetési eljárás során a közalkalmazotti közösség és szülői
munkaközösség jegyzőkönyvbe foglalt véleményét
A véleményezési eljárást követően dönthet a Társulási Tanács az intézmény
átszervezéséről.
Az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá - a júliusaugusztus hónapok kivételével - nevelési évben
a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
b) óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg,
c) óvoda feladatait nem változtathatja meg.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a fentebb írtak figyelembevételével a
határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT
A Zalahaláp , Sáska Községek Önkormányzatai Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa
a Társulás elnöke előterjesztésében a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda átszervezéséről az
alábbiak szerint dönt:
1.) 2014. szeptember 1. napjával az Óvodában indítható csoportok számát 2
csoportban határozza meg.

vegyes

2.) Az Intézmény alapító okirat módosítását a mellékelt módosító okiratban foglaltaknak
megfelelően elfogadja, felkéri a jegyzőt , hogy a változás átvezetéséről a Magyar
Államkincstárnál gondoskodjon

3. Felkéri az Intézmény vezetőjét , hogy a szükséges munkáltatói döntéseket a vonatkozó
törvényi rendelkezések figyelembevételével tegye meg.
4. Az átszervezés pénzügyi fedezetének biztosítására az elnök tegyen előterjesztést a
következő Társulási Tanács ülésére.
Határidő: 2014. május 25 és 2014.augusztus 30. , illetve folyamatos
Felelős: Bedő Lajos Sándor elnök
Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Zalahaláp , 2014. április 29.

Bedő Lajos Sándor
elnök

MELLÉKLET

„Kacagó”Napközi Otthonos Óvoda

8308 Zalahaláp
Ady E. u. 1.

Ikt.sz.: 61/2014

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Szülők Közössége és a nevelőtestület értekezletén
Ideje: 2014. április 28. 16,00 óra
Témája: A Szülők Közössége véleményének kikérése a fenntartó átszervezési
tervéről
Jelen vannak: a teljes nevelőtestület
a Szülők Közösségének képviselői (jelenléti ív melléklet)

I.

Az óvodavezető köszöntője.

II.

Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna ismerteti a Szülők Közösségével az
intézmény

fenntartójának

szándéknyilatkozatát

az

óvodai

csoportszámok csökkentéséről, mely szerint az intézmény három csoport
helyett két csoporttal működne.

Az óvodavezető megosztja a szülőkkel a képviselőtestület elé tárandó
fogalmazványát. Kéri a szülőket, mondják el véleményüket az
átszervezéssel kapcsolatban.
Szülői hozzászólások:

Szijártó Andrea: Tudomása szerint az állam leutalja a normatívát a gyerekek után.
Úgy véli, csak tiszta csoportokban lehet érdemben haladni, csak így lehet a
gyerekeket megfelelően fejleszteni.
Ifj. Kovács Nándor: Úgy tudja, az óvodapedagógusok bére a nagyon sok, emiatt
terveznek csoportösszevonást. Ész- és logikai érveket kell felsorakoztatni a
képviselőtestületek elé.
Javasolja, írjanak a szülők petíciót a képviselő testületeknek a csoportszámok
megtartását kérve.
Tokajiné Horváth Anita:
Miért az óvodától veszi el a pénzt a fenntartó? Ezzel a lépéssel az egész falut
fokozatosan leépíti az önkormányzat. A szülők el fogják vinni a gyerekeket
Tapolcára, nem lesz iskolás sem!
Szijártó Andrea:
A zalahalápi óvoda a legdrágább óvoda az étkeztetés szempontjából az egész
környéken. Nem kis megtakarítás lenne, ha a konyhára pl. új helyekről történne a
beszerzés, ezzel is sokat meg lehetne takarítani. Javasolja, hogy kérjen időpontot a
Szülők

Közössége

a

Polgármester

Úrtól

a

probléma

megoldásának

megbeszélésére. A szülők gyűjtsenek aláírásokat az óvoda jelenlegi fennállásának
megtartásáért.
Bódai Renáta:
Az óvodából kikerült gyermekek nagyon jól teljesítenek az iskolában, számos
versenyen vesznek részt már első, második osztályban, nagyon jó eredményekkel.
Szakonyiné Forró Mária:
A nagy létszám miatt a gyermekcsoportok csak megőrző funkciót töltenek be, nem
fejlődnek megfelelően.
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna:

Kéri a zalahalápi és a sáskai Szülők Közösségének vezetőségi tagjait, delegáljanak
maguk közül a testületi ülésre 1-1 tagot.
Szijártó Andrea, Ifj.Kovács Nándor: Vállalják a testületi ülésen való részvételt.

Zalahaláp, 2014. április 28.

„Kacagó”Napközi Otthonos Óvoda

8308 Zalahaláp
Ady E. u. 1.

Ikt.sz.: 62/2014

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a „Kacagó” Óvoda munkatársi értekezletén
Ideje: 2014. április 28. du. 17,00 óra
Témája: Az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók véleményének kikérése a
fenntartó
átszervezési tervéről
Jelen van: a teljes dolgozói kör (jelenléti ív mellékelve)

I. Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna ismerteti a dolgozókkal az intézmény
fenntartójának szándéknyilatkozatát az óvodai csoportszámok csökkentéséről,
mely szerint az intézmény három csoport helyett két csoporttal működne, kéri,
mindenki mondja el véleményét az átszervezéssel kapcsolatosan.
II. Hozzászólások:
Skerlecz Györgyné:
Minden gyermek számára az azonos korosztályú csoportban biztosított leginkább
a fejlődés.
Fülöp Lajosné:
Sok lenne a gyermek egy csoportban, nehezebb lenne az óvónők fejlesztő
munkája
Sötét Lászlóné:
Gyerekeknek és felnőtteknek is sokkal nehezebb lenne a dolga.
Mayer Ottóné:
Hangsúlyozza, mindenkinek nagyon fontos lenne, hogy a munkahelye
megmaradjon.
Fejesné Bárdos Gabriella:
Véleménye szerint nem szabad, hogy az óvoda visszafelé fejlődjön. Azáltal, hogy
lecsökkentik a csoportok számát, sajnos ez fog történni.
Mayer Ottóné:
Sajnos az óvodában sok a szociálisan hátrányos helyzetű kisgyerek. Differenciált
fejlesztésük nagy létszámú csoportban szinte megvalósíthatatlan. Figyelembe kell
venni azt is, hogy már 2,5 évesen – ha hátrányos helyzetűek - fel kell venni a
gyermekeket az óvodába.
Csom Istvánné:
A

vegyes

csoportnak

igazán

csak

akkor

lehet

létjogosultsága,

ha

az

óvodapedagógusnak nem 25-30 gyermek között kell megosztania a figyelmét. A
gyermek-óvónő közötti meghitt, személyes kapcsolat elengedhetetlen, a mai

gyerekeknek különösen szükségük van erre. Ez pedig nagy csoportlétszám esetén
nehezen valósítható meg.
Fejesné Bárdos Gabriella:
A kisgyermek az óvodában tanulja meg alapvető szükségleteinek kielégítését. A
nagy létszám e téren is komoly hátrányt jelenthet számára.
Szakonyiné Forró Mária:
30 éve lett 3 csoportos az óvoda, ezzel a lépéssel visszafejlődik, pedig a
gyermeklétszám indokolja a 3 csoportot.
Csom Istvánné:
Napjainkban egyre inkább megint a „tiszta” csoportokat részesítik előnyben a
szakemberek. Az egyéni fejlődési szintek felmérése és a fejlesztések is sokkal
hatékonyabban oldhatók meg homogén csoportokban.
Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna:
Mi lesz azokkal a gyerekekkel, akiket nem vesz majd fel az óvoda? Elviszi a szülő
Tapolcára, és vele együtt elviszi az iskolásat is! És mi lesz azokkal a szülőkkel,
akik nem tudják elhelyezni a gyermeküket az óvodában? A kisgyermeknek joga
van az óvodához!
Jelzi, nyugdíjba megy 2015. márciusában, az általa felszabadult bér fedezné az
„elküldendő” óvónő bérét.
Óvodapedagógusok: Számunkra elfogadható - úgy érezzük a szülőknek is
megnyugtató megoldás az lenne - ha 2014. szeptember 1-től hivatalosan két
csoportos lenne az óvoda, de a pedagógusok a délelőttök folyamán 3 tiszta
csoportban végeznék a nevelőmunkát.
III.

Az óvodavezető megköszöni a dolgozóknak az értekezleten való

részvételt.

Jelenléti ív a munkatársi értekezlethez:

aktív

1…………………………………………..
2…………………………………………..
3…………………………………………..
4…………………………………………..
5…………………………………………..
6………………………………………….
7………………………………………….
8………………………………………….
9………………………………………

Zalahaláp, 2014. április 28.

„Kacagó”Napközi Otthonos Óvoda

8308 Zalahaláp
Ady E. u. 1.

Ikt.sz.: 60/2014

Tisztelt Polgármester Urak, tisztelt Képviselő Testületek!
A zalahalápi Kacagó Napközi Otthonos Óvoda jövő évi működéséről kell a
képviselő testületeknek rövid időn belül dönteni.
E

felelősségteljes

döntés

meghozatalához

kívánunk

óvodai

szempontból

információt, tájékoztatást adni az Önök számára.
Tisztában vagyunk azzal, hogy az önkormányzatok költségvetése kényszerítette ki
azt a javaslatot, hogy a jövőben két csoporttal működjön az óvodánk a jelenlegi
három helyett.
Felvetődik a kérdés: milyen előnyökkel jár a kétcsoportos működtetés?
- Anyagi megtakarításon kívül semmi mással!
És a hátrányai?:

- Az anyagi okokat nézve: a csoportszobákat úgy kell átalakítani, hogy két 30
férőhelyes csoportszoba legyen, ami elég komoly építészeti átalakítást követel,
hisz az óvodánk 3 csoportra lett kialakítva 57-65 fős óvodai létszámhoz.
-

Törvény

szempontjából:

a

törvény

30

fős

létszámban

maximálja

a

csoportlétszámot, ugyanakkor előírja az óvodás korúaknak a 2 négyzetméter/fő
férőhelyet.
Jelenleg van az óvodában egy 46,4 nm-es, és két 31,4 nm-es csoportszoba. Abban az
esetben, ha a két kisebb szobát egy teremmé alakítjuk, igaz hogy lesz egy 62 nm-es
csoportszoba, de 30 gyermeknél többet itt sem helyezhetünk el – nevelési, szakmai
szempontból óriási visszaesést jelent ez a három csoporttal szemben.
Valamennyien el tudjuk képzelni, milyen az, amikor egy csoportteremben 30
gyermek (kis, középső, nagycsoportos) tartózkodik.

Ez a zsúfoltság egyrészt

veszélyezteti a gyermekek testi-lelki egészségét, a nevelési és a pedagógiai
munkáról nem is beszélve. Ilyen körülmények között a nevelési - oktatási munka
háttérbe szorul, az egyénre szabott nevelési feladatok szinte megoldhatatlanok
lesznek.
Ilyen zsúfoltság mellett az óvoda nem tudja megvalósítani, hogy a gyermekeink
biztonságos, nyugodt környezetben, otthonosan készüljenek fel az iskolai életre.
Nem lenne jó megoldás, hogy a szülők megelégedésével működő óvodánk a
jövőben elsősorban gyermekmegőrző feladatokat látna el.
Amennyiben a képviselő testületek a két csoportos óvodai működés mellett
döntenek, döntésükkel előtérbe helyezik a jelen költségvetést egy, a lehető
legjobb feltételekkel működő családias, gyermekközpontú, a gyermekeink
jövőjéért aggódó óvodával szemben.
A szülők közösségének értekezletén és a nevelőtestület ülésen egyhangúan
elhangzott az a kérés, hogy a testületek mindent tegyenek meg annak érdekében,
hogy az óvoda továbbra is három csoportban működjön, a szakmai színvonal
megtartásával a gyermekeink jövője szempontjából.

Bízva felelősségteljes döntésükben, segítő szándékukat a gyermekek nevében is
megköszönjük.

Zalahaláp, 2014. április 28.

Tisztelettel:

Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna
óvodavezető

