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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i ülésére 

 
 
 
Tárgy:  Kistarcsai Gesztenyés Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
 
 
Érintett Bizottságok:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
    Humánpolitikai Bizottság 
 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
 
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 2 csoportszobával történő bővítése elkezdődött a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 
támogatására” című pályázaton nyert támogatásból. A bővítési munkálatok várhatóan 2017 
augusztusában befejeződnek, így a 2017/2018. nevelési évben már több gyermeket fogadhat 
az óvoda. 
  
2012. október 17-én a Képviselő-testület úgy oldotta meg az óvodai férőhely hiányt, hogy a 
Gesztenyés Óvoda emeleti részében belső átalakítással kialakított egy 37 m2 alapterületű 
csoportszobát. Ez a csoportszoba 22 fő gyermek elhelyezése ad lehetőséget és az intézmény 
alapító okiratát ennek megfelelően módosította a Képviselő-testület. 
 
A Gesztenyés Óvoda alapító okiratában a maximális gyermeklétszám a csoportszobák 
nagyságától és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 
maximális gyermeklétszámáról szóló 4. sz. melléklet, illetve a Képviselő-testület – Nkt. 25.§ 
(7) bekezdés – által adott 20%-os csoportlétszám emelésének lehetősége alapján lett 
megállapítva. 
 
„25.§ (7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális 
és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, 

 

 



kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év 
indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá 
függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év 
során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak 
akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő 
megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói 
jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport 
létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel – a tanulóra háruló aránytalan 
teher nélkül – nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport. A 
szakképző iskolában a gyakorlati képzésre megállapított minimális létszámtól el lehet térni 
akkor is, ha az osztályban a szakképzésről szóló törvény szerinti hiányszakképesítés 
megszerzésére irányuló nevelés-oktatás, képzés folyik. A művészeti felsőoktatási intézmény 
által fenntartott nyolc évfolyamos gimnázium osztályainak minimális, maximális és 
átlaglétszámát a szakközépiskola elméleti képzéshez rendelt létszámkeretei szerint kell 
meghatározni.” 
 
Az Nkt. 4. számú melléklete meghatározza a létszámhatárokat, mely az óvoda esetében: 

 
Minimum 
létszám 

maximum 
létszám 

Átlag 
létszám 

óvoda  13 25 20 

 
Jelenleg a Kistarcsai Gesztenyés Óvodának az alapító okirat szerinti maximális 
gyermeklétszáma 569 fő (Gesztenyés Óvoda 409 fő, Tölgyfa Óvoda 160 fő), a csoportok 
száma 20. 

 
Az intézmény a 2012-ben kialakított csoportszobát fejlesztő szobaként szeretné használni, így 
az alapító okiratban csak 30+8 fővel növekszik a maximális tanulólétszám. 
 
Az Nkt. 4.§ 11. pontja értelmében ez a módosítás intézmény átszervezésnek minősül és a 
döntést az intézkedés bevezetés évének május utolsó napjáig meg kell hozni. 
A döntés előtt véleményezésre jogosult a szülői szervezet és az alkalmazotti közösség. A  
szülői közösség 2017. 04.03-án, az alkalmazotti közösség 2017. április 04-én ülésezett és 
mind a két szervezet egyetértett az alapító okirat módosításával. 
 
Az Nkt. alapján az alábbi rendelkezéseket kell figyelembe venni. 
 

„4.§ 11. intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, 
szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)–j) pontjában felsoroltak bármelyikének 
módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont 
érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,” 
 

„21.§ (3) A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza 
c) az intézmény típusát, 
 d) az intézmény feladatellátási helyét, 
 da) székhelyét, 
 db) tagintézményét, 
 dc) telephelyét, 
 e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 



 f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-
, tanulólétszámot, 

 g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, 
 h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, 
 i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben 

meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakgimnázium 
esetén az ágazatokat, 

 j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon 
használati jogát,” 
 

 „83.§ (3) A fenntartó 
 a) a köznevelési intézmény megszüntetésével, 
 b) átszervezésével, 
 c) feladatának megváltoztatásával, 
 d) nevének megállapításával, 
 e) vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával 
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak 

véleményét. 
 (4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni: 
 a) az intézmény alkalmazotti közössége, 
 b) az óvodaszék, az iskolaszék, 
 c) a szülői szervezet, 
 d) az iskolai diákönkormányzat, 

véleményét.” 
 

„84.§ (7) A fenntartó, az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami 
felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter 
legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat 
döntést 

 a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 
 b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 
 ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 
 bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 
 c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 
 d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével 

kapcsolatban.” 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 42.§ 7. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az 
intézmény alapítása, átszervezése, továbbá az Mötv. 50.§-a rendelkezik arról, hogy fenti 
döntéshez minősített többség szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és Bizottságot, határozatával a Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda alapító okirata módosításának elfogadására!      
   
 
 
 



Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
alapító okirat módosító okiratát jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a módosító 
okirat aláírására, továbbá a módosításnak a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésével összefüggésben esetlegesen 
kibocsátásra kerülő, az érdemi tartalmat nem érintő hiánypótlás teljesítése érdekében 
előírt további módosításoknak az alapító okiraton történő átvezetésére.   
Felkéri a jegyzőt, hogy a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát és arra vonatkozó változás bejelentést a Magyar 
Államkincstár illetékes Igazgatósága részére  továbbítsa.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
              Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 
 
A határozat elfogadásához a Mötv. 50.§-a alapján minősített többség szüksége. 

 
 
Kistarcsa, 2017. április 5. 
 

 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


