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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 08-án tartandó rendkívüli testületi ülésére

Javaslat a Gárdonyi Óvoda férőhely bővítésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntésének megfelelően az óvodai
beíratásra 2019. április 24. – 26. napokon sor került.

A beíratások után megállapítást nyert, hogy a jelentkezők száma meghaladja a felvehető
gyermekek számát.
Az előzetes számítások alapján a három önkormányzati óvodában a 80 szabad férőhelyre
összesen 130 jelentkező van, melyből 80 jelentkezőnek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján
kötelező az óvodai felvétel, további 39 fő 2019. december 31. napjáig betölti a 3. életévét.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján „A
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
49. § (1) bekezdése alapján „Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történi. Az
óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után
vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek
felvétele folyamatos.

A népességszám adatok emelkedése alapján, valamint a tapasztalatokat tekintve további
óvodai felvételi igényekre lehet számítani még az év folyamán.
A jelentkező gyermekek felvétele Gárdonyban, a Gárdonyi Tagóvoda felvételi körzetében
jelent megoldandó problémát.

A fentiek miatt szükséges 1 óvodai csoportnak megfelelő, 25 férőhellyel bővíteni az
intézmény felvehető férőhely kapacitását. Az intézményben nincs lehetőség további
férőhelybővítésre, ezért más megoldást kell keresni.
A lehetőségeket tekintve, javaslom a Gárdony, Gárdonyi Géza utca 4. szám alatt lévő
épületben kialakítani egy 25 férőhelyes csoportszobát, mely a Gárdonyi Óvoda Gárdonyi
Tagóvodájának férőhely bővítését jelentené.

A tagóvoda jelenlegi férőhelye 100 fő. A bővítéssel a Gárdonyi Tagóvoda férőhelye 125
férőhelyre változna 2019. 08. 31. hatállyal.

A jelenleg ott működő vérvételi kislabor elhelyezésére a Gárdony, Szabadság út 12. szám alatt
lévő orvosi rendelő szolgálna.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!



Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete férőhely bővítés miatt a Gárdonyi Óvoda
átszervezését indokoltnak tartja oly módon, hogy a Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvodájának
férőhelyét 100 főről, 125 főre megemeli. A férőhely bővítéssel érintett ingatlan Gárdony
Város Önkormányzat tulajdonában lévő, 2483 Gárdony, Gárdonyi Géza utca 4. szám alatt
lévő ingatlan, melyben egy 25 fős csoportszobát és hozzá tartozó helyiségeket alakít ki.

Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az átszervezés jogszabály szerinti véleményeztetéséről,
és 2019. május 31.-ig történő előterjesztéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

Gárdony, 2019. május 06.
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