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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
2015. április 28-i ülésére 

 
Tisztelt Bizottság! 
 
A békési óvodák a mellékelt rövid beszámolókat küldték az április 8-9-i beiratkozással kapcsolatban. 
 
A 2015/16. nevelési évtől valamennyi harmadik életévét betöltött gyermek óvodaköteles a 
tankötelezettség teljesítésének megkezdéséig, így most a beíratás nem csak a kiscsoportba folyt, 
hanem a teljes korosztályra kiterjedően. 
 
Az összesített adatok: 
 

Óvoda Férőhely 
Óvodában 
maradók 
száma 

Felvett, 
előjegyzett 
gyermekek 
száma 

óvodások 
várható 
száma 
összesen 

Békési Kistérségi óvoda és 
Bölcsőde békési tagóvodái 

497* 287 101 388 

Szegedi Kis István Református 
Gimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda és Kollégium 

90 69 21 90 

Reményhír szakképző Iskola, 
Általános Iskola, Óvoda és 
Kollégium 

100 58 13 71 

Összesen 687 439 135 549 
*A fenntartó a csoportlétszám túllépését oktatásszervezési okokból engedélyezheti. Emiatt a felvehető 
gyermekek száma 522. 
 
Az óvodaköteles korú gyermekek száma kisebb, mint az óvodában maradóké és beíratottaké, 
mert jó néhányan 6. életévük betöltése után is óvodában maradnak fejletlenségük miatt. A 
gyermekek egy részének másik magyarországi vagy külföldi tartózkodási helye van, közülük 
mindössze egy fő jelentkezett, igazolva a gyermek hollétét. A köznevelési törvény alapján 
kivételesen méltánylást érdemlő esetben a jegyző 5 éves korig az óvodába járás alól 
felmentést adhat. A lehetőséggel egyetlen szülő élt. 
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A hiányzó gyermekek felkutatása megkezdődött, az iskolakötelesek körében szerzett 
tapasztalatok alapján 6-8 fő pótbeíratásánál több nem várható. 

A Hunyadi téri (számított létszám alapján 54 %) és az Újvárosi tagóvoda (számított létszám 
alapján 53 %) kihasználtsága rossz. A Hunyadi téri létszám nem fér el egy csoportban, az 
Újvárosi tagóvoda létszáma azonban két normál csoportot feltételez, miközben alapító okirata 
szerint 3 csoportos óvoda.  

A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának jogszabályváltozás miatti 
módosítása egyébként is aktuális, így májusra a csoportszám csökkentéssel együtt terjesztjük 
elő a dokumentumot. Ez a kihasználtsági mutatókat is javítja, s az elmúlt évek tapasztalata 
alapján az Újvárosi tagóvodában nem lesz szükség 3 csoportra. 

A Teleky utcai tagóvoda 3 csoportos ugyan, de a csoportszobák alapterülete csak 20 fős 
csoportok indításának felel meg. A köznevelési törvény lehetővé teszi, hogy a fenntartó az 
engedélyezett létszámot maximum 20 %-kal megnövelje. Jelen esetben a 60 fővel szemben 63 
fő kérte oda óvodai felvételét, így 10 %-os emelés jóváhagyását tartjuk indokoltnak. Az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján erről átruházott képviselő-testületi 
hatáskörben bizottságunk dönt. 

Kérjük a T. Bizottságot a tájékoztató és a határozati javaslatok elfogadására. 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága az óvodai beíratásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága felkéri Izsó Gábor polgármestert, hogy a Békési Kistérségi 
óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását a 2015. májusi képviselő-
testületi ülésre készíttesse elő. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága átruházott képviselő-testületi jogkörében eljárva a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdés felhatalmazása 
alapján a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Teleky utcai Tagóvodájába 
felvehető gyermekek létszámának 10 %-kal történő megnövelését engedélyezi. 

 

Határid ő:   Intézkedésre azonnal 

Felelős:   Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök 

 

Békés, 2015. április 22. 
 
 
 

Deákné Domonkos Julianna 
bizottsági elnök 








