ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2022. március 29-i soron következő ülésére
Tárgy: megállapodás a bölcsődei és óvodai feladatellátás bővítéséről
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 6. pontja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (2) bekezdése alapján az óvodai
feladatok ellátása kötelező önkormányzati feladat, melyet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a
továbbiakban Ktv.) 24. §-a alapján kell ellátni.
A feladatellátásra vonatkozóan a 2020. évben köznevelési szerződést kötöttünk a Szőlőszem Óvodát fenntartó Kis
Mazsolák Egyesülettel, melyet minden évben felülvizsgálunk és megújítunk.
Emellett a következő – a bölcsődei és óvodai feladat-ellátásra vonatkozó – megállapodásokkal rendelkezünk:
 Budajenő Község Önkormányzatával fennálló megállapodásunk alapján 5 fő remeteszőlősi gyermek
elhelyezésére van lehetőség a Budajenői Óvodában.
 Budakeszi Város Önkormányzatával fennálló megállapodásunk alapján 5 fő remeteszőlősi gyermek
elhelyezésére van lehetőségünk a budakeszi Mosolyvár Bölcsődében.
Mind a köznevelési, mind a feladat-ellátási szerződésekhez Remeteszőlős Község Önkormányzata finanszírozási
forrást rendel.
Néhány héttel ezelőtt Nagykovácsi polgármester asszonyával volt egy megbeszélésem, ahol arról tájékoztatott, hogy
az óvoda és bölcsőde bővítésük kapcsán 2022. szeptemberétől új férőhelyek jönnek létre, ahol tudnának helyet
biztosítani remeteszőlősi gyermekeknek, egy alacsonyabb hozzájárulási összeg mellett is. Mindezek alapján hivatalos
megkeresést írtam Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának, kérve az együttműködés lehetőségét a bölcsődei és
óvodai feladatok ellátásában.
Erről 2022.03.04. napi levelemben tájékoztatást adtam.
A fentiek folyományaként Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata napirendre vette a kérdést és 2022.03.21. napon
a Pénzügyi Bizottságuk, 2022.03.24. napon pedig a Képviselő-testületük tárgyalta a kérdést. Mindkét fórumon
támogató döntések születtek.
Összefoglalva Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – megkeresésem alapján - az alábbi
forma szerinti együttműködésre tett javaslatot:
 A két Önkormányzat – meghatározott feltételek mellett - feladat-ellátási szerződést tud kötni a remeteszőlősi
gyermekek bölcsődei és óvodai ellátása érdekében. Így az intézmények igénybevételére megnyílik a lehetőség
a remeteszőlősi gyermekek számára, a körzethatárok módosítása nélkül. (A Szőlőszem Óvoda a kijelölt
körzeti intézmény Remeteszőlős számára.)
 A bölcsőde tekintetében a Lenvirág Bölcsőde intézmény igénybevételére lesz lehetőség, azzal a megkötéssel,
hogy a Nagykovácsi közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők felvételét követően kerülhetnek
felvételre a bölcsődés korú remeteszőlősi gyermekek.
 A Nagykovácsi Kispatak Óvodába legfeljebb 50 fő óvodaköteles remeteszőlősi gyermek vehető fel.
 A fenntartó – Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata – felé fizetendő hozzájárulás összegeire a következő
javaslatot kaptuk:
o Bölcsődei ellátás (étkezés nélkül) – 20.000 Ft/hó/fő
o Óvodai ellátás (étkezés nélkül) – 25.000 Ft/hó/fő
o Étkezés: az ingyenes ellátásra jogosult gyermekek esetén a normaköltség és a feladatfinanszírozási
támogatás közötti különbség (az általános iskolához hasonlóan)
 A feladatellátásért fizetendő összeg minden év január 31. napjáig kerül felülvizsgálatra.
Határozat javaslat:
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt – köszönettel elfogadva a felajánlást -, hogy
körzethatár módosítása nélküli feladat-ellátási megállapodást kíván kötni Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzatával a remeteszőlősi gyermekek bölcsődei és óvodai ellátásának bővítése érdekében, a következők
szerint:
 A Nagykovácsi Kispatak Óvodába legfeljebb 50 fő Remeteszőlős közigazgatási területen lakóhellyel
rendelkező óvodaköteles gyermek vehető fel.
 Az óvodás gyermekek ellátásáért fizetendő összeg – étkezés nélkül - 25.000 Ft/hó/fő.





A Lenvirág Bölcsődébe – a Nagykovácsi közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők felvételét követően –
felvételre kerül a Remeteszőlős közigazgatási területen lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú gyermek, a
fennmaradt szabad férőhelyek erejéig.
A bölcsődés gyermekek ellátásáért fizetendő összeg – étkezés nélkül - 20.000 Ft/hó/fő.

A feladatellátásért fizetendő összeg minden év január 31. napjáig kerül felülvizsgálatra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződések megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Remeteszőlős, 2022. március 24.
Szathmáry Gergely
polgármester

