Elıterjesztés
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
2012. április 24-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselı-testület!
2012. április 16-án a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ medgyesbodzási óvoda
telephelyére a 2012/2013-as nevelési évben 16 gyermek beíratását kezdeményezték.
A medgyesbodzási óvoda létszáma jelenleg 28 fı. A 2012/2013-a tanévben 5 gyermek kezdi meg
az elsı osztályt, így az óvoda létszáma a beiratkozási szándékukat jelzıkkel együtt 39 fı lesz.
A közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX törvény ( továbbiakban Közokt. tv) 3. melléklete szerint az
óvodai csoport maximális létszáma 25 fı.
Ezen indokok alapján a medgyesbodzási óvodai nevelés egy csoportban történı ellátásának
módosítása szükséges.
A megnövekedett létszám miatt lehetséges intézkedések:
I. A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ bánkúti óvodájában történı elhelyezés
A telephely 9 szabad férıhellyel rendelkezik.
A gyermekek utaztatása azonban aránytalan teherrel járna számukra.

II. 2012/2013-as nevelési évben 2 óvodai csoport indítása
A Közokt. tv. elıírásai szerint az óvodai csoport minimum létszáma: 15 fı, átlaglétszáma 20 fı ,
maximális létszáma 25 fı.
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC törvény( továbbiakban Nev.tv.) 2013 szeptember 1jétıl hatályos rendelkezése alapján a az óvodai csoport minimum létszáma: 13 fı, átlaglétszáma 20
fı, maximális létszáma 25 fı.
A Nev. Tv elıterjesztése szerint 2013/ 2014. nevelési évben a nagycsoport ( amennyiben több
csoport van) vegyes csoportként nem indítható , vagyis az iskolára felkészítı csoport önálló
csoportot képez.
Ennek végrehajtására kiadott jogszabály várhatóan 2012. május végén jelenik meg.
A rendelkezésre álló adatok alapján a következı 3 nevelési évben az alábbi gyermeklétszámokkal
számolhatunk a csoportindítás meghatározásakor:
2012/2013: 39 fı ( 24 fı medgyesbodzási, 15 fı gábortelepi gyermek)
2013/2014: 40 fı ( 26 fı medgyesbodzási 14 fı gábortelepi gyermek)
2014/2015. : 42 fı (26 fı medgyesbodzási 16 fı gábortelepi gyermek)
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Az óvodai csoport indításának kiadási oldala
A Közokt tv. az alábbi szakmai létszámokat írja elı a csoportok beindításához:
-óvodapedagógus: csoportonként 2, napi összesen 2 óra átfedési idıvel
-dajka, vagy helyette gondozónı és takarító együtt csoportonként 1 fı
A közalkalmazotti törvény szerinti átlagbérrel számolva:
2 fı óvodapedagógus: 4.560.0000 forint
1 fı dajka: 1296.000 forint
szociális hozzáj. adó: 1.581. 000 Forint:
Összes személyi kiadás: 7.437.000 Forint
Dologi kiadás: ( 2012. évi szinten számolva) 2.942.000 Forint

Összes kiadás: 10.379.000 Forint
Ezen kiadások abban az esetben is jelentkeznek, ha Medgyesbodzáson illetve abban az esetben is ha
Gábortelepen indulna az új óvodai csoport.
A gábortelepi indítás esetén a dologi kiadások további kb. 700.000 forint kiadást jelentenek
tekintettel arra, hogy külön épület fenntartásáról van szó.
A költségek csökkentésére lehetıség van az alábbiak szerint:
- start kártyával rendelkezı személyek alkalmazása esetén szociális hozzáj. adó maximum: 1.581.
000 Forint
- a dajka közfoglalkoztatás keretében történı alkalmazás esetén amennyiben 100 %-os támogatás
igénybe vehetı: 1.296.000 Forint
- amennyiben a jelenleg 4 órás munkaidı átfedést a jogszabályban elıírt 2 órára csökkentjük az
óvodapedagógusok esetén 1 fı közalkalmazotti bér: 2.280.000 Forint
Az óvodai csoport indításának bevételi oldala ( 2013. évi költségvetési törvény még nem ismert)
Közoktatási normatíva: 5.895.000 Forint
Kistérségi normatíva : 1.960.000 Forint
Összesen: 7.855.000 Forint

Bizonytalan tényezık:
 2008. évben a gábortelepi telephely bezárását követıen igénybe vett létszámcsökkentési
pályázat visszafizetési kötelezettsége: 3.136.000 Forint
 2013. évben várható-e kistérségi normatíva, tekintettel arra, hogy a kistérségi társulások léte
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bizonytalan
 a jelenleg zajló jogalkotási folyamat az önálló vagy a társulásban fenntartott intézményeket
részesíti- e elınyben, milyen finanszírozást biztosít a 2013. évi költségvetési törvényben

Önálló intézmény :
 létszámigény 2 csoport esetén:
1 intézményvezetı
4 óvodapedagógus
2 dajka
0,5 fı adminisztrátor
 új intézmény alapítása:
Közokt tv. 38.§-a szerint:
A közoktatási intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell. A
közoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha
rendelkezik állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá a
jogszabályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és a mőködéséhez szükséges
pénzeszközökkel. Állandó saját székhellyel akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha a
feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek – ha e törvény másként
nem rendelkezik – határozatlan idıre a kizárólagos használatában állnak. Állandó saját alkalmazotti
létszámmal akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha az alaptevékenységének ellátásához
szükséges elıírt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan idıre szóló
munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. A közoktatási intézmény
feladatainak ellátásáról az alapító, illetıleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint
egyéb bevételei alapján gondoskodik. A közoktatási intézmények fenntartási és mőködési költségeit
– az évente összeállított és a fenntartó által megállapított – költségvetésben kell elıirányozni.
Kérem a tisztelt képviselı-testületet az elıterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, úgy határoz, hogy 2012/2013. nevelési
évben új óvodai csoport indítását vállalja. Költségvetésében biztosítja az ehhez szükséges
forrásokat.
Az óvodai csoportot a medgyesbodzási/ gábortelepi telephelyen kívánja indítani.
Felelıs: Krucsai József polgármester, dr. Sódar Mária jegyzı
Határidı: azonnal
Medgyesbodzás, 2012. április 20.
Krucsai József
polgármester
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