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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 2018. május 25-i ülésére 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:  A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Inotai Cseperedő Óvoda és 

Bölcsőde maximális férőhelyei számának csökkentéséhez való hozzájárulás 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő: Bognárné Mórocz Viktória, a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetője 

  Varga Szilvia humánügyi referens 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 

 

 

  Humán Erőforrás Bizottság 

   

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

 Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva 

 jogi előadó aljegyző jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Bognárné Mórocz Viktória, a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője a 

2018/2019. nevelési év előkészítéséhez kapcsolódóan írásban fenntartói intézkedést 

kezdeményezett a számított csoportlétszám csökkentésének engedélyezése, valamint ennek 

következtében az intézmény Alapító Okiratának módosítása ügyében.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) 

bekezdése a) pontja kimondja: „a fenntartó e törvényben foglalt keretek között - a tankerületi 

központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény 

kivételével - dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, 

gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, 

fenntartói jogának átadásáról.”  

 

Az Nkt. 4. § 11. pontja szerint: 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.” 

 

Az óvodai csoportok minimális és maximális létszámával kapcsolatos szabályokat az Nkt. 25. 

§ (7) bekezdése, valamint a törvény 4. melléklete határozza meg.  

 

Az Inotai Cseperedő Óvoda és Bölcsődébe felvehető óvodás gyermekek maximális létszáma a 

hatályos Alapító Okirat alapján a két óvodai csoportban összesen 50 fő.  

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI 

rendelet) 162. § (7) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 

„A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségekre előírt 

követelmények teljesülnek, ha az épület megfelel a létesítésére, kialakítására vonatkozó 

nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, továbbá azzal 

egyenértékű építési és műszaki előírásoknak azzal az eltéréssel, hogy az óvodai csoportszoba 

alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2,0 m
2
/fő.” 

 

Az óvoda két csoportszobája közül a kisebb méretű csoportszoba alapterülete az 

Intézményüzemeltetési Szervezet mérése alapján 40,5 nm. 

 

A fenti EMMI rendelet értelmében a felmért alapterület 20 kisgyermek befogadását tenné 

lehetővé a mostani 25 fővel szemben.  

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 2018. április 17-én tartott 

közegészségügyi, kémiai biztonsági, járványügyi ellenőrzése során hiányosság, észrevétel 

keretében jegyzőkönyvezésre került, hogy a csoportszoba mérete miatt nem felel meg az 

EMMI rendeletben foglaltaknak. A jegyzőkönyv másolata az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A törvényes működésnek való megfelelés érdekében szükséges az Inotai Cseperedő Óvoda és 

Bölcsőde óvodai férőhelyeinek 50 főről 45 főre történő csökkentése. 



 

A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde aktuális létszámadatai: 

 

Intézmény Férőhely Létszám 

 (2018. május 1.) 

Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde 150 fő 132 fő + 1 SNI 

Kölyökvár Tagóvoda 168 fő 156 fő + 7 SNI 

Lurkó-kuckó Központi Óvoda 100 fő 83 fő + 3 SNI 

Dúdoló Tagóvoda 100 fő 86 fő + 1 SNI 

Iciri-piciri Óvoda 25 fő 24 fő 

Rákóczi Telepi Óvoda 50 fő 46 fő + 2 SNI 

Inotai Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 50 fő 46 fő 

Inotai Cseperedő Óvoda és Bölcsőde 

(bölcsődések) 

12 fő 8 fő 

Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde 

(bölcsődések) 

12 fő 6 fő 

összesen: 643 óvodás férőhely 

24 bölcsődés 

férőhely 

573 fő óvodás + 14 

SNI 

14 fő bölcsődés 

 

 

A csökkentés által a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde maximális férőhelyeinek 

száma a jelenlegi 643-ról 638-ra módosulna, amely férőhellyel az előzetes felmérések 

(születési adatok) alapján az intézmény biztosítani tudja minden óvodaköteles gyermek 

ellátását. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben leírtak 

alapján hozza meg döntését!  

 

 

 

Várpalota, 2018. május 08.      

 

   

 

 Campanari- Talabér Márta 

     polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. május 25-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2018. (V.25.) képviselő-testületi 

határozat: 

 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Inotai Cseperedő Óvoda és Bölcsődéjében a 

maximális férőhelyek számát a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

162. § (7) bekezdésében foglaltaknak való m2/fő csoportszoba méret előírásnak 

megfelelve 45 főben határozza meg.  

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a maximális férőhelyszám 

módosításnak megfelelően a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Alapító 

Okiratának módosítását a soron következő testületi ülésre terjessze elő. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester    

Végrehajtásban közreműködik:  Varga Szilvia humánügyi referens  

 

 

V á r p a l o t a, 2018. május 25. 

 

        

 

Campanari-Talabér Márta     dr. Ignácz Anita Éva 

        polgármester       jegyző 
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