Előterjesztés
a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. május 28-i ülésére
Tárgy: Átszervezés a SZEOB Játékvár Óvodában
Tisztelt Társulási Tanács!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (2) bek d.)
pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok
számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető
csoportok számát.
A köznevelési törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezése szerint az óvodai
nevelésben köteles részt venni az a gyermek, aki adott év augusztus 31. napjáig betölti a 3.
életévét, s minden idősebb gyermek is.
Szentgotthárdon 2015. április 20-án és 21-én történt meg az óvodai beíratás. Az intézmény
megállapította, hogy a jelentkezések alapján minden óvodai nevelésre kötelezett, továbbá 2012ben született gyermek jelentkezett és felvételt nyert. (Lásd: 1. sz. Melléklet.) A létszámadatokat
tekintve a SZEOB Játékvár Óvodájában 2015. szeptember 1-jén a 240 férőhelyen 221 fő, 2016
januárjától 223 fő részesül óvodai nevelésben, azaz marad még több mint 15 szabad hely. A
jelenlegi létszám a székhely óvodában 11 csoportba van beosztva, a maximális csoport
létszámot, vagyis 25 főt, sehol nem érik el.
2015 szeptemberétől a létszámot az intézmény oly módon kívánja feltölteni, hogy 8 óvodai
csoport létszámát 25 főben határozza meg, 2 csoport létszámát pedig – a csoportszoba
méretének megfelelően – 20 főben, azaz összesen 10 csoportban kívánja ellátni a nevelést. A
csoportok száma szoros összefüggésben van a született gyermekek létszámával és az alkalmazott
óvodapedagógus és dajka létszámával. Mindkét adat ismeretében az intézmény vezetése – a
Hivatallal előzetesen egyeztetve, az ésszerű gazdálkodást szem előtt tartva – javaslatot tett az
alapító Szentgotthárd Város Önkormányzatán keresztül a Szentgotthárd és Térsége
Önkormányzati Társulás, mint fenntartó felé az óvodai csoportok számának ideiglenes
csökkentésére.
2015-ben a SZEOB Játékvár Óvodából 4 fő óvónő nyugdíjba vonul, további 2 fő szülési
szabadságon, 1 fő GYES-en van. A távollévő kollégák szakszerű helyettesítése is problémát
okoz, a 4 távozó óvónő utánpótlása további nehézség elé állítaná az intézményt. Amennyiben
azonban 1 csoport 2015. szeptember 1-jétől megszűnik, úgy 2 óvónővel kevesebb álláshely
betöltése lenne a feladat. Jelen esetben a csoportszám csökkentés úgy hajtható végre, hogy a
nyugdíjazások miatt ténylegesen nem szűnne meg egyetlen alkalmazott állása sem. (A
megszűnő dajka álláshelyen dolgozó alkalmazott számára az átmenetileg üres pedagógiai
asszisztensi álláshely kerül felajánlásra.)
Az állami finanszírozás átalakult rendszere is indokolja a jelen helyzethez igazodó, átmeneti
időre vonatkozó csoportmegszüntetést. Természetesen amennyiben a gyermeklétszám a
jövőben emelkedik (a születések száma változik, ideköltözés miatt gyermeklétszám
emelkedik), úgy a csoportszám megemeléséről a fenntartó ismét dönthet!
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Mivel a csoportok száma az intézmény Alapító okiratát is érinti, ezért – a jogszabályi előírások
alapján - ez a köznevelési intézmény átszervezésének minősül. Mindez azt jelenti, hogy a döntés
meghozatala előtt az Nkt. 83.§ (3) bek alapján be kell szerezni az Nkt. 83.§ (4) bekezdésben
meghatározott szervezetek (alkalmazotti közösség, szülői szervezet, települési nemzetiségi
önkormányzat) véleményét. Az alkalmazotti közösség valamint a Szülők Közösségének
véleményét az előterjesztéshez csatoljuk, mindkettő szervezet támogatja az átszervezést. A
nemzetiségi önkormányzatok véleményének beszerzése már folyamatban van, a Társulási
Tanács üléséig beszerzésre kerül.
A fentiek alapján az intézmény elfogadott létszámának pedagógus álláshelye 2 fővel, dajka
álláshelye 1 fővel csökkenne 2015. szeptember 1-jétől. Egyidejűleg az Alapító Okiratban is
módosítani szükséges a csoportok számát – ehhez a többi alapító önkormányzat (Csörötnek,
Magyarlak) jóváhagyására is szükség lesz majd.
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május 28-i ülésén,
közvetlenül a Társulási Tanács ülése előtt tárgyalja jelen előterjesztést – az alapító Képviselőtestület javaslata a Társulási Tanács ülésen ismertetésre kerül.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyban dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1.) A Szentgotthárd Város és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért
azzal és jóváhagyja, hogy 2015. szeptember 01. időponttól a SZEOB Játékvár Óvodában
a csoportok száma 11-ről 10 csoportra csökkenjen, ezzel egyidejűleg az elfogadott 61 fő
helyett 59 főben határozza meg az intézmény alkalmazotti létszámát (az óvodapedagógus
álláshely 42 főről 40 főre csökken).
Határidő: 2015. szeptember 01.
Felelős : Huszár Gábor polgármester
Kovács Tiborné igazgató
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
2.) A Társulási Tanács felkéri az alapító önkormányzatokat, hogy - a kapcsolódó
dokumentumok előkészítését követően – az alapító okirat 1. pont szerinti módosítását
jóváhagyni szíveskedjenek.
Határidő : 2015. július
Felelős : érintett polgármesterek
dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v.
Szentgotthárd, 2015. május 21.
Huszár Gábor
elnök
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1. számú melléklet
Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde
SZEOB
OM: 036456
Székhelye: 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.
Tel.: 94/ 554 – 059, Fax.: 94/ 554 – 069
igazgató: 94/554-079; 06/30/617-9444
e-mail: szeobigazgato@sztgnet.hu

Iktatószám :

Szsz./248.-10./2015. sz.

Tárgy

:

Intézményi adatszolgáltatás és vélemények fenntartói döntés
előkészítéséhez.

Ügyintéző

:

Kovács Tiborné

Címzett

:

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Domiter Judit, intézményi ügyintéző
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Tisztelt Domiter Judit!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontja szerint a
fenntartó „meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát”.
Ugyanezen § (3) és (4) bekezdései értelmében a fenntartónak a köznevelési intézmény
átszervezésével összefüggő döntése előtt ki kell kérnie az intézmény alkalmazotti
közösségének és a szülői szervezetnek a véleményét is. A fenntartói döntést a tervezett
intézkedés végrehajtása éve május utolsó munkanapjáig lehet meghozni.
A döntés előkészítéséhez az alábbi adatokat tudom biztosítani:
1. Születések száma Szentgotthárdon
2011:
2012:
2013:
2014:

48 fő
62 fő
59 fő
55 fő (december elejei adat).

2. Óvodai jelentkezések adatai 2015 áprilisában
2015. április 20-és 21-én megtörténtek a SZEOB Egyesített óvodák intézményegységében az
óvodai jelentkezések a 2015/2016-os nevelési évre.
A köznevelési törvény 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezése szerint óvodai
nevelésben köteles részt venni az a gyermek, aki adott év augusztus 31. napjáig betölti a 3.
életévét, s minden idősebb gyermek is. Az intézmény megkapta a nyilvántartási adatokat az
óvodai nevelésre kötelezettek tekintetében. Ezen adatok, s a jelentkezések utáni
egyeztetések szerint, minden óvodai nevelésre kötelezett, s minden 2012-ben született
gyermek jelentkezett és felvételt nyert óvodáinkba.
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Létszámadatok a 2015/2016-os nevelési évre:
Létszám/fő
Óvodai korcsoport

2016 januárjától

nagycsoportos

88

88

középső csoportos

61

61

kiscsoportos

72

74

ÖSSZESEN:

221

224

240

Magyarlak, vegyes csoport

20

21

25

Csörötnek, vegyes csoport

19

19

25

Játékvár
Óvoda

2015. 09. 01-jén

Férőhely

2015. szeptember 1-jén a Játékvár Óvodából 72 gyermek kezdi meg általános iskolai
tanulmányait. Helyettük 66 gyermeket vettünk fel, közülük 2 gyermek középsős korú. 2015
szeptemberétől a 221 beíratott gyermek közül 2 gyermek sajátos nevelési igényű, 18
gyermek nem szentgotthárdi lakos (7 fő Magyarlaki, 8 fő Csörötneki, 2 fő Felsőszölnöki, 1 fő
Alsószölnöki).
3. Férőhelyek és csoportok száma a Játékvár Óvodában
MOST
csoport

2015 SZEPTEMBERÉTŐL?

férőhely

csoport

férőhely

1.

23 1.

25

2.

23 2.

25

3.

23 3.

25

4.

23 4.

25

5.

23 5.

25

6.

23 6.

25

7.

23 7.

25

8.

23 8.

25

9.

18 9.

20

10.

18 10.

20

11.

20

Összesen:

240 Összesen:

240
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3. Humán erőforrásaink
A SZEOB intézményében a 2015-ös esztendő humán erőforrások biztosítása tekintetében
jelentős változásokat hoz, hisz — női foglalkoztatottak lévén — 40 év jogosultsági idővel, a
nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségével él a
 Tótágas Bölcsődében
2 fő kisgyermeknevelő,
 Micimackó Tagóvodában
1 fő óvodapedagógus,
 Játékvár Óvodában
4 fő óvodapedagógus.
Mindemellett a Játékvár Óvodában jelenleg 2 fő óvodapedagógus van szülési szabadságon, 1
fő GYES-en.
Országos gond az óvónők utánpótlása. Az intézményben meg kell oldani a nyugdíjba vonulók
utánpótlását, s a tartósan távol lévők helyettesítését. Óvodapedagógus álláshelyen kizárólag
óvodapedagógusi szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatható.
Jelenleg 2 óvónőnk helyettesítő álláshelyen dolgozik, ők a megüresedő álláshelyekből 2-re
kinevezhetők. Egyáltalán nem mindegy, hogy 5, avagy 3 óvónőt kell-e keresnünk és
találnunk, felvennünk a 2015/2016-os nevelési évben.
Ez a probléma az elkövetkező években is jelen lesz, hisz 2016-ban 1 fő óvónő, 2017-ben 2 fő
óvónő, 2018-ban 1 fő óvónő tervezi még nyugdíjba vonulását.
Amennyiben 11-ről 10-re csökkenne a Játékvár Óvodában az indítható csoportok száma,
akkor természetesen a pedagógus (2) és dajka (1) álláshelyek száma is csökkenne, a jelen
helyzetben „vérveszteség” nélkül, hisz sokan mennek nyugdíjba, illetve átmenetileg üres az
egyik pedagógiai asszisztensi álláshely, melyet az egyik középfokú végzettséggel rendelkező
dajkának fel lehet ajánlani.
Az állami finanszírozás átalakult rendszere (elismert pedagóguslétszámhoz igazodó átlagbér
alapú támogatás) is indokolhatja a jelen helyzethez igazodó, átmeneti időre vonatkozó
csoportmegszüntetést.
A fenntartói döntéshez szükséges vélemények bekérésében az intézmény vezetőjeként
működtem közre. Rendelkezésre áll az intézmény alkalmazotti és szülői közösségének
véleménye, melyeket levelemhez csatolok.
Ezek kivonatát itt közlöm:
Az alkalmazotti közösség véleménye a 2015. május 06-ki rendkívüli alkalmazotti értekezletről
(kivonat a jegyzőkönyvből):
„A SZEOB Egyesített Óvodák intézményegysége a fenntartó tervezett intézkedését a SZEOB
Játékvár óvodájára vonatkozóan megismerte. Az alkalmazotti közösség a birtokában lévő
információk alapján elfogadja, hogy a SZEOB Játékvár Óvodájában a 2015/2016-os nevelési
évben az indítható csoportok száma 11-ről 10-re módosul, s hogy ezzel együtt az
engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 2-vel, a dajka álláshelyek száma 1-gyel csökken,
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átmeneti időre.”
A jelenlévő 39 fő igennel szavazott (óvodákban alkalmazottak száma 49 fő).
A Szülők Közösségének rendkívüli választmányi értekezlete 2015. május 11-én volt. A 39 fős
grémium jelen lévő 22 tagja a mellékelt véleményt alkotta.
Várjuk Fenntartónk döntését! Amennyiben az előterjesztés elkészítéséhez további adatokra
lenne szüksége, s azokkal az intézmény rendelkezik, úgy szívesen állok rendelkezésére.

Szentgotthárd, 2015. május 13.

Kovács Tiborné
intézményvezető
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Előterjesztés
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2015. május 28-i ülésére
Tárgy: A Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosítása
Tisztelt Társulási Tanács!
A 2015. évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:
1. Bérkompenzáció 2014. évi
SZEOB
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Játékvár Óvoda
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Tótágas Bölcsőde
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Csillagvirág Óvoda
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Városi Gondozási Központ
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Nappali ellátás
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Szociális étkeztetés
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Házi segítségnyújtás Sztg
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Házi segítségnyújtás Települések
személyi kiadás
munkav.terh.jár

300 e/Ft
236 e/Ft
64 e/Ft
147 e/Ft
116 e/Ft
31 e/Ft
149 e/Ft
117 e/Ft
32 e/Ft
4 e/Ft
3 e/Ft
1 e/Ft
200 e/Ft
158 e/Ft
42 e/Ft
38 e/Ft
10 e/Ft
14 e/Ft
4 e/Ft
25 e/Ft
7 e/Ft
29 e/Ft
7 e/Ft
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Támogató szolgálat
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Közösségi ellátás
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Fedezete
Tám.ért.műk.bev. Sztg önk
2. Bérkompenzáció 2015. évi (jan-márc.)
SZEOB
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Játékvár Óvoda
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Tótágas Bölcsőde
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Csillagvirág Óvoda
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Városi Gondozási Központ
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Nappali ellátás
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Szociális étkeztetés
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Házi segítségnyújtás Sztg

6 e/Ft
2 e/Ft
37 e/Ft
10 e/Ft
9 e/Ft
2 e/Ft
152 e/Ft
120 e/Ft
32 e/Ft
652 e/Ft

851 e/Ft
670 e/Ft
181 e/Ft
403 e/Ft
317 e/Ft
86 e/Ft
438 e/Ft
345 e/Ft
93 e/Ft
10 e/Ft
8 e/Ft
2 e/Ft
564 e/Ft
444 e/Ft
120 e/Ft
109 e/Ft
29 e/Ft
43 e/Ft
12 e/Ft
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személyi kiadás
munkav.terh.jár
Házi segítségnyújtás Települések
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Támogató szolgálat
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Közösségi ellátás
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Kiadási előirányzat
ebből
személyi kiadás
munkav.terh.jár
Fedezete
Tám.ért.műk.bev. Sztg önk
3. 2014. évi pénzmaradvány
SZEOB
Játékvár Óvoda
Pénzmaradvány elvonás
Dologi kiadás
Felhalmozási kiadás
Tótágas Bölcsőde
Dologi kiadás
Felhalmozási kiadás
Micimackó Óvoda
Pénzmaradvány elvonás
Csillagvirág Óvoda
Pénzmaradvány elvonás
Városi Gondozási Központ
Nappali ellátás
Pénzmaradvány elvonás
dologi kiadás
Szociális étkeztetés
Pénzmaradvány elvonás
Házi segítségnyújtás
Pénzmaradvány elvonás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Pénzmaradvány elvonás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Pénzmaradvány elvonás
Személyi juttatás
Munkált terh.elv.
Dologi kiadás
Felhalmozási kiadás

75 e/Ft
20 e/Ft
70 e/Ft
19 e/Ft
18 e/Ft
5 e/Ft
101 e/Ft
27 e/Ft
28 e/Ft
8 e/Ft
245 e/Ft
193 e/Ft
52 e/Ft
1 660 e/Ft

12 318 e/Ft
-

10 000 e/Ft
318 e/Ft
2 000 e/Ft
2 781 e/Ft
2 000 e/Ft
781 e/Ft
858 e/Ft
-

858 e/Ft
165 e/Ft

-

165 e/Ft
11 305 e/Ft

-

8 536 e/Ft
2 769 e/Ft
263 e/Ft
-

263 e/Ft
4 032 e/Ft

-

4 032 e/Ft
1 467 e/Ft

-

1467 e/Ft
6 629 e/Ft

-

5 000 e/Ft
252 e/Ft
129 e/Ft
552 e/Ft
696 e/Ft
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Fedezete
Társulás pénzmaradvány
Pénzmaradvány elvonása Sztg
Pénzmaradvány elvonása Mlak
Pénzmaradvány elvonása Csnek
Tám. ért. műk.bevétel sztg önk.
Tartalék
4. Társulás
Kiadási előirányzat
ebből
Dologi kiadás
Fedezete:
Tám.ért.műk.bev. Sztg
5. EFI pályázat
Kiadási előirányzat
ebből
Dologi kiadás
Fedezete
Tám.ért.műk.Áht b. EU

29 224 e/Ft
-

30 321 e/Ft
- 858e/Ft
- 165 e/Ft
- 2 995 e/Ft
26 229 e/Ft
972 e/Ft
972 e/Ft
972
3 995 e/Ft
3 995 e/Ft
3 995 e/Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a Társulás 2015. évi
költségvetésének módosító határozatát megalkotni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. számú határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
1. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 507.464 e/Ft-ban
állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzata
46.731 e/Ft-tal nőtt/.
2. A Társulási Tanács a 2015. évi költségvetés kiadási főösszegét 507.464 e/Ft-ban
állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a módosított előirányzat
46.731 e/Ft-tal nőtt./
3. A határozat egyebekben nem változik.
4. A Társulás fentiekkel egységes szerkezetbe foglalt költségvetési határozatát az 1.
számú melléklet tartalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Gábor elnök
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
Szentgotthárd, 2015. május 25.
Huszár Gábor
elnök
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1. számú melléklet
Határozat
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás
2015. évi költségvetésének módosítása

I.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira, a munkaszervezetére és a
Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi
költségvetésének bevételi főösszege
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi
költségvetésének kiadási főösszege
A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
2. Bevételi főösszeg forrásait a 1. 2. és 4.sz. melléklet tartalmazza
Intézményi működési bevétel 45 724 e/Ft
Támogatásértékű bevétel
391 967 e/Ft
Pénzmaradvány
69 773 e/Ft

507 464 e/Ft

3. Működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlása
1.2. és 3.sz. melléklet
Személyi juttatások
275 615 e/Ft
Munkaadót terhelő jár.
82 934 e/Ft
Dologi kiadások
107 763 e/Ft
Támért műk kiad
4 618 e/Ft
Tartalék
26 229 e/Ft
4. Felhalmozási kiadások összesen
1. ,2. és 3/a. sz. melléklet
5. A határozat egyebekben változatlan

497 159 e/Ft

507 464 e/Ft

507 464 e/Ft

10 305 e/Ft
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