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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Az önkormányzati fenntartású óvodákban a jelentkezők magas száma és a szabad óvodai férőhelyek
jövőbeni hiányának kockázata szükségessé tette a kötelező óvodai nevelés biztosításának átgondolását,
a helyi lehetőségek körültekintő vizsgálatát.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6.
pontja alapján az óvodai ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladata.
2021. novemberében a Szadai Meseház Kulturális Alapítvány kuratórium elnöke, Dr. Jenes Barnabás
megkeresett azzal a javaslattal, miszerint a Meseház Waldorf Óvoda 12 óvodai férőhelyen fogadni tudna
óvodai nevelésre kötelezett gyerekeket. (A kérelmet ld. 1. sz. mellékletként!)
Az Önkormányzat a – belátható időn belül (de legkorábban a 2022/2023. nevelési évtől, azaz 2022.
szeptember 1-től) várhatóan! - hiányzó óvodai férőhelyek költséghatékony biztosítása érdekében a
Meseház Waldorf Óvodában 12 fő szadai gyermek számára biztosíthatná a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti
nevelés és a gondozás feltételeit.
➢ Jelenleg, a 2021/2022. óvodai nevelési évben férőhely-hiány miatt elutasított, kötelezően
ellátandó óvodáskorú nincs!
➢ Akkor sem lenne, ha az alapítványi óvodát (önkéntesen!) jelenleg igénybe vevő 11 fő szadai
óvodás gyermek mindegyike ellátásra kötelezett lenne, és az önkormányzati fenntartású Székely
Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézményébe kérték volna felvételüket – ez esetben ugyanis az
önkormányzati óvoda „csupán” nem tölthette volna fel szabad férőhelyeit óvodai ellátásra még
nem kötelezett (azaz 3 éves kor alatti) gyermekekkel a jelenlegi nevelési évben!
➢ Az Önkormányzat (párhuzamosan készülő költségvetési rendeletünk tervezetéből érzékelhetőek
korlátozott!) pénzügyi lehetőségei ismeretében az önként vállalt önkormányzati feladatok
körének bővítése jelenleg nem célszerű – ezért a Szadai Meseház Kulturális Alapítvány által
benyújtott Feladat-ellátási szerződés-tervezetet (ld. 2. sz. mellékletként!) érdemesnek tartottuk
pontosítani annak érdekében, hogy egyértelmű legyen: az Önkormányzat csupán a kötelező
feladata ellátásának biztosítékaként kötne le 12 főnyi „tartalék-kapacitást” a Meseház
Waldorf Óvodában, s azt is csupán 2022. szeptember 1-től, a 2022/2023. nevelési év kezdetétől.
(A szerződés-tervezet ennek megfelelően indokolt szövegpontosításaira tett javaslatainkat az
előterjesztés 2. sz. melléklete megkülönböztető írásmóddal jelzi – javaslataink Kérelmezővel
történő egyeztetése már megtörtént, a Kérelmező tervezetünket megköszönte, kifogást nem
emelt, észrevételt nem tett!)
Az önkormányzati óvoda zsúfoltságára való tekintettel tehát Feladat-ellátási szerződés megkötését
javaslom a Meseház Waldorf Óvoda fenntartójával, a Szadai Meseház Kulturális Alapítvánnyal
(székhely: 2111 Szada, Korizmics u. 32., képviselő: Dr. Jenes Barnabás kuratóriumi elnök), 12 óvodai
férőhely lekötésére, a Szadán állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő
családok óvodás korú – azaz óvodai ellátásra kötelezett - gyermekek részére.
Az évközbeni óvodai jelentkezések elbírálása során az önkormányzat által fenntartott óvodák férőhelyfeltöltése az elsődleges, ezt követően lehet az alapítványi óvodába az ellátási szerződésnek megfelelően,
indokolt esetben gyermeket felvenni.
A Feladat-ellátási megállapodásban vállalt kötelezettségek ellátásáért Szada Nagyközség Önkormányzat
20.000,- Ft/hó/gyermek ellátási díjat térítene az alapítványi óvoda számlaszámára. Az Önkormányzatnak
a 12 fős létszám finanszírozásával ez havi szinten bruttó 240.000,-Ft kiadást, éves szinten összesen max.
2.880.000 Ft kiadást jelentene.
A 2022/2023. nevelési év kezdetétől, azaz csupán 2022. szeptember 1-től kezdődő finanszírozás
azonban – miután a Szerződés-tervezet szerint a tárgyhónapot követő hónap 15. napján utalandó,
utófinanszírozást jelentene – a 2022. költségvetési évet legfeljebb háromszori, azaz max. 3 x 240.000,Ft költségvetési kiadással terhelné.
Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet – bruttó 720.000,-Ft-ot - az Önkormányzat 2022. évi
költségvetésébe szükséges betervezni.
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A megállapodást határozatlan időre javaslom megkötni, azzal, hogy az minden évben, a beiratkozáskor
érkezett felvételi kérelmek és szabad férőhelyek tükrében kerüljön felülvizsgálatra.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé.
Szada, 2022. január 11.
Az előterjesztés mellékletei:
➢ 1. sz. melléklet – Szadai Meseház Kulturális Alapítvány kérvénye
➢ 2. sz. melléklet – Feladat-ellátási szerződés-tervezet
➢ 3. sz. melléklet – Szadai Meseház Kulturális Alapítvány Alapító okirata (tájékoztatásul)
HATÁROZATI JAVASLAT
…/2022. (I.27.) KT-határozat
1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település óvodai férőhellyel való ellátásának
biztosítása érdekében a 7/2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint feladat-ellátási szerződést köt a
Meseház Waldorf Óvodát fenntartó Szadai Meseház Kulturális Alapítvánnyal (székhely: 2111 Szada,
Korizmics u. 32., képviselő: Dr. Jenes Barnabás kuratóriumi elnök), felhatalmazva a Polgármestert a
Feladat-ellátási szerződés Önkormányzat nevében történő aláírására.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges pénzügyi fedezetet bruttó 720.000,Ft-ot - az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe terveztesse be.
Határidő: 2022. február 8.
Felelős: polgármester
Jogszabályi hivatkozás:
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a (2)
bekezdésének a)-b) pontja

3

