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SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés átruházott hatáskörében eljárva az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság a 3/2015. (I.
26.) OISB. határozatával döntött a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő óvodák esetében a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó jelentkezés módjáról, valamint az
óvodai általános felvételi időpontról, melyet 2015. április 22-23. napjában jelölt meg. A beiratkozást
megelőző jelentkezési időszak 2015. február 20. napján lejárt.
Ahhoz azonban, hogy az óvodák vezetői a beérkezett jelentkezések tárgyában megalapozott döntést
tudjanak hozni, szükséges annak ismerete, hogy az általuk vezetett intézmény a következő nevelési
évben hány óvodai csoportot indíthat.
A sürgősséggel történő tárgyalást megalapozza továbbá az is, hogy a felvételi kérelme(ke)t elutasító
döntés(eke)t követően az esetlegesen megindított jogorvoslati eljárás(ok) még a beiratkozás
időpontját megelőzően lebonyolítható(ak) legyen(ek).
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a sürgősségi indítványról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a)
pontja alapján
„Az indítható csoportok számának meghatározása a 2015/2016. nevelési évben a Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban” tárgyú előterjesztést sürgősséggel
tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2015. február 24.
Dr. Papp László
polgármester
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Intézményfelügyeleti

Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában jelenleg 35 óvoda működik, 49
feladatellátási helyen, 269 csoportban folyik óvodai nevelési feladat. Az intézményekben
összesen jelenleg 7381 óvodai férőhely áll rendelkezésre.
A 2015/2016. nevelési év előkészítése során az Intézményfelügyeleti Osztály a 2015. február 20-ai
óvodai jelentkezési határidőt követően összesítette az óvodába jelentkezők számát. Az elkészült
összesítés alapján megállapítható, hogy az új felvételre rendelkezésre álló 1653 üres férőhellyel
szemben 1636 fő jelentkezése érkezett be.
A demográfiai és statisztikai adatok azt támasztják alá, hogy a 2012-ben született debreceni
lakóhellyel rendelkező gyermekek száma közel azonos a 2011. évi adatokkal, amely az óvodába
jelentkező gyermekek számánál nem jelent érdemi elmozdulást.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2015. szeptember 1jétől hatályba lépő 8. § (2) bekezdése szerint 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.
A gyermekek három éves korától óvodai nevelésben történő részvételi kötelezettsége azonban
várhatóan nem jelent tömeges óvodába jelentkezést városunkban, tekintve, hogy a gyermekek jó
része eddig is három évesen kezdte meg az óvodát.
Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülőt megilleti a köznevelési intézmény szabad
megválasztásának joga, mely alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének
megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel
szabadon választhat óvodát.
A családok óvodaválasztási döntését segítik:
– nyílt napok és bemutatkozó foglalkozások szervezése az óvodákban,
– óvodák bemutatkozása Debrecen város honlapján és saját honlapjaikon.
A tavalyi évhez hasonlóan az óvodai jelentkezés idén is jelentkezési lappal történt, amelyen a
szülők 3 önkormányzati fenntartású óvodát jelölhettek meg, ami egyben a jelentkezés sorrendjét is
tükrözi. Az óvodák gazdaságos kihasználtsága fenntartói érdek, ezért fontos, hogy az indítható
óvodai csoportok létszáma a törvényi szabályozásnak megfelelő, pedagógiai és gazdaságossági
szempontból pedig optimális legyen.
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben
indítható óvodai csoportok számát. Az indítható óvodai csoportok számának meghatározásakor
tekintettel kell lenni arra, hogy az Nkt. 4. számú melléklete szerint az óvodai csoportok minimum
létszáma 13 fő, átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 25 fő lehet. A maximális létszámtól való
eltérésre – szükség esetén - az Nkt. 25. § (7) bekezdése ad lehetőséget.
Ahhoz, hogy az óvodákba eljuttatott felvételi kérelmekről az intézmények vezetői megalapozottan
és felelősségteljesen tudjanak dönteni, az szükséges, hogy tisztában legyenek az általuk vezetett
intézmény vonatkozásában az indítható csoportok számával. A pedagógiai munka eredményességét
az segíti elő, ha a csoportok létszáma a törvényben meghatározott maximális létszámot nem haladja
meg. A fenntartónak lehetőség szerint a csoportszervezés során ezt a szempontot is figyelembe kell
venni.
Összességében megállapítható, hogy a születések számának stagnáló tendenciájának megfelelően a
2015/2016. nevelési évre a 2014/2015. nevelési évben működő, mind a 269 óvodai csoport
elindítására szükség van.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 3/2015. (I.26.) OISB. határozat alapján
az óvodai beiratkozás időpontja: 2015. április 22-23.,
pótbeiratkozás napja: 2015. május 4.
A beiratkozással kapcsolatban az óvodákban, bölcsődékben, valamint a védőnői körzetekben
plakátokat helyezünk ki, továbbá a sajtóban és a www.debrecen.hu weboldalon megjelenő
híranyagok is segítik a tájékoztatást.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az indítható csoportok számára vonatkozó előterjesztést
megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. pontja és
a 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján
1./ meghatározza a 2015/2016. nevelési évre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő óvodákban indítható csoportok számát a melléklet szerint.
2./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse az
érintett intézmények vezetőit.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2015. február 24.
Dr. Papp László
polgármester

A határozati javaslat melléklete
A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma
Intézmény neve

Csoportok száma

1.

Áchim András Utcai Óvoda

11

2.

Alsójózsai Kerekerdő Óvoda

5

3.

Angyalkert Óvoda

9

4.

Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda

7

5.

Boldogfalva Óvoda

7

6.

Faragó Utcai Óvoda

8

7.

Gönczy Pál Utcai Óvoda

8

8.

Görgey Utcai Óvoda

8

9.

Hajó Utcai Óvoda

8

10.

Hétszínvirág Óvoda

8

11.

Homokkerti Pitypang Óvoda

4

12.

Holló János Utcai Óvoda

6

13.

Ifjúság Utcai Óvoda

7

14.

Ispotály Utcai Óvoda

8

15.

Karácsony György Utcai Óvoda

6

16.

Kemény Zsigmond Utcai Óvoda

8

17.

Közép Utcai Óvoda

8

18.

Kuruc Utcai Óvoda

6

19.

Lehel Utcai Óvoda

8

20.

Liget Óvoda

9

21.

Margit Téri Óvoda

7

22.

Mesekert Óvoda

8

23.

Nagyerdei Óvoda

8

24.

Ősz Utcai Óvoda

7

25.

Pósa Utcai Óvoda

7

26.

Simonyi Úti Óvoda

7

27.

Sinay Miklós Utcai Óvoda

13

28.

Sípos Utcai Óvoda

10

29.

Szabadságtelepi Óvoda

8

30.

Százszorszép Óvoda

8

31.

Szivárvány Óvoda

7

32.

Táncsics Mihály Utcai Óvoda

8

33.

Thaly Kálmán Utcai Óvoda

7

34.

Tócóskerti Óvoda

8

35.

Újkerti Manófalva Óvoda

7

Összesen:

269

