ELŐTERJESZTÉS
A képviselő-testület
2022. szeptember 7-i soron következő ülésére
Tárgy: A 2022/2023. nevelési év óvodai feladatainak ellátása
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 feladatellátás biztosítása érdekében Remeteszőlős Község Önkormányzata megállapodást kötött a Szőlőszem Óvoda
fenntartójával, a Két Kis Mazsola Nonprofit Kft-vel. A megállapodás alapján 30.000 Ft/fő/hónap összeggel
támogattuk a remeteszőlősi gyermekek óvodai ellátását. A 2012. évben a Képviselő-testület 10 fős keretlétszámban
állapította meg a támogatandó gyermekek számát. A 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan az ellátottak száma tovább
emelkedett. Ebben az időszakban 14 remeteszőlősi gyermek járt a Szőlőszem Óvodába. A 2014/2015. nevelési évben
19 fő, a 2015/2016. nevelési évben 22 fő, a 2016/17 nevelési évtől pedig 25 fő volt a finanszírozott létszám. A 2018/19
nevelési évben 20 fő volt a finanszírozott létszám. Ebben az időszakban már nem foglaltuk le a 25 fős keretet, mivel a
nevelési évet megelőző májusban már lezajlottak a beiratkozások és további helyet már nem tudott biztosítani az
intézmény. Ebben a nevelési évben az Önkormányzat megemelte a 2012. év óta változatlan hozzájárulás mértékét, így
a 2018/19 nevelési év novemberétől 35.000 Ft/fő/hó összeggel járulunk hozzá az óvodai neveléshez. Ebben a nevelési
évben a szülői hozzájárulás mértéke is megnövekedett 55.000 Ft/fő/hó összegre, a megemelkedett költségek (pl.
étkezési ellátás díjak emelkedése, bérek növekedése, stb.) miatt.
A 2022. augusztus 1-től az intézmények számára radikálisan (ötszörös növekedés) megnövekedett az energiaellátás
költsége, ezért az Intézmény kénytelen árat emelni az ellátásért. A szükséges emelés mértéke 20.000 Ft/fő/hó.
Mindezek alapján javaslom, hogy az önkormányzati hozzájárulás mértékét növeljük 10.000 Ft/fő/hó összeggel,
megfelezve ezzel a kisgyermekes családok költségét.
A feladatellátásra vonatkozóan a 2020. évben köznevelési szerződést kötöttünk a Szőlőszem Óvodát fenntartó Kis
Mazsolák Egyesülettel, melyet minden évben felülvizsgálunk és megújítunk.
Ennek megfelelően a 2022/2023. nevelési évre felkészülve az óvodai ellátás kapcsán 3 feladatunk van:
1. A köznevelési szerződés megtárgyalása és elfogadása
2. Körzetes óvodába (Szőlőszem Óvoda) járó, Önkormányzatunk által támogatott gyermeklétszám jóváhagyása
3. Ingyenes étkeztetésre jogosult gyermekek étkezésének támogatása
Köznevelési szerződés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében foglaltaknak (óvodai ellátás kötelező
feladat) eleget téve a Szőlőszem Óvodával fenntartott szerződéses kapcsolat jogszerűen akkor teljesíthető, ha
köznevelési szerződést kötünk az intézmény fenntartójával.
A szerződéstervezetet szakjogász bevonásával elkészítettük. A szerződés az eddigi paramétereket rögzíti, csak új
formában. A szerződéstervezet mellékelem jelen előterjesztéshez.
1.) Határozat javaslat
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Remeteszőlős Község körzeti óvodai
feladatait ellátó, a Szőlőszem Óvodát fenntartó Kis Mazsolák Egyesülettel kötendő, a 2021/2022. nevelési évre
vonatkozó köznevelési szerződést jóvá hagyja.
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a köznevelési szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Óvodai ellátottak köre
Megkezdődött a 2021/2022. nevelési év, tisztázódtak az óvodai beiratkozások, mely alapján a Szőlőszem Óvoda
tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy a remeteszőlősi lakcímmel rendelkező gyermekek létszáma 2021.
szeptember 1-től 18 fő (ebből az ingyenesen étkező gyermekek száma 4 fő).
A fentiek alapján a következő kiadásokkal kell számolnunk a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan:
Fajlagos támogatás (Ft/fő/hó)
Óvodai ellátás
Ingyenes étkezés

45.000 Ft
13.000 Ft

2022.09.01.–2023.08.31
Létszám
20
8

Támogatás (Ft/hó)
900.000 Ft
104.000 Ft

Mindösszesen a nevelési évre
vonatkozóan

Óvodai ellátás

2022.09.01.-12.31.
2023.01.01.-08.31.
Ingyenes étkezés
2022.09.01.-2022.08.31
Nevelési évre vetítve összesen

3.600.000 Ft
7.200.000 Ft
1.248.000 Ft
12.048.000 Ft

2.) határozat javaslat:
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan a
Szőlőszem Óvodába járó, az Önkormányzat által támogatott remeteszőlősi gyermekek keretlétszámát 2022.09.01. –
2023.08.31. közötti időszakban 20 főben állapítja meg. Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi a 20 fő remeteszőlősi gyermek ellátásának biztosítását a Szőlőszem Óvodába, de rögzíti, hogy a
feladatellátási finanszírozást a beiratkozott gyermekek létszáma alapján fizeti ki, minden hónapban.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a remeteszőlősi gyermekek óvodai ellátásának támogatására a 2022. szeptember
1. és 2023. augusztus 31. közötti időszakban 45.000 Ft/hó/fő támogatást fizet, beiratkozott gyermekenként.
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenti feladatellátás 2022. évi
költségeinek fedezetét a 2023. évi költségvetés közoktatási feladatok ellátására elkülönített költségkeretéből kívánja
biztosítani.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester
Az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek kérdése
Mint minden gyermekellátást végző intézményben, így itt is kötelezően biztosítandó a napi három étkezés. Az
intézményi (óvodai) gyermekétkeztetés jogi feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a későbbiekben: Gyvt) szabályozza.
A Gyvt. 21/A § (1) bek. b) pontja szerint „a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az
iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést,
valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.”
A Gyvt. arról is rendelkezik, hogy a gyermekétkeztetést a nem állami fenntartó az általa fenntartott intézményben
biztosítja. Ennek rendje és módja szerint a Szőlőszem az óvodába járó gyermekeknek napi három étkezést biztosít.
A Gyvt. 21/B § (1) bekezdés a) pontja szerint ingyenes gyermekétkeztetést kell biztosítani a bölcsődében, mini
bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha olyan családban él,
amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.
A fenti feltételek 4 remeteszőlősi óvodás gyermekre érvényesek, így számukra ingyenes gyermekétkeztetést kell
biztosítani. A fenti jogszabály alapján ezt az Önkormányzatnak kellene biztosítani, de az csak saját intézményen
keresztül volna lehetséges. (Országosan többségében önkormányzati óvodák működnek, ahol szintén a fenntartót
terheli az ingyenes gyermekétkeztetés költsége.)
A fentiek figyelembe vételével a Képviselő-testület már 4/2018. (I.29.) önkormányzati határozatában döntött arról,
hogy a Gyvt. alapján történő óvodai ingyenes étkeztetést 13.000 Ft/fő/hó összeggel támogatja. Ezt a döntést a
2018/2019. (63/2018. (X.2.)), a 2019/2020. (68/2019. (X.1.)), a 2020/2021. (54/2020. (VIII.31.) és a 42/2021.
(IX.14.)) nevelési évben is meghozta. Így szükséges a jelen nevelési évre vonatkozó döntés meghozatala, figyelembe
véve az Óvoda által lejelentett 8 fős létszámot.
Mivel a fenti díj a Gyvt. alapján szükséges, ezért az Önkormányzat a fenti díjat a szociális normatíva terhére tudja
kifizetni.
3.) határozat javaslat:
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022/2023. nevelési évben a Szőlőszem
Óvodába járó, az Önkormányzat által támogatott remeteszőlősi gyermekek közül azon gyermekek étkeztetésének
finanszírozását, akik - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B § (1)
bekezdése szerint - alanyi jogon ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak, 13.000 Ft/hó/gyermek összeggel támogatja.
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a köznevelési szerződést ennek
megfelelően kösse meg a Szőlőszem Óvodát fenntartó Kis Mazsola Egyesülettel.
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenti feladatellátás 2022. évi
költségeinek fedezetét a 2022. évi költségvetés szociális feladatok ellátására elkülönített költségkeretéből kívánja
biztosítani.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, polgármester

A 2012. évben a Képviselő-testület 92/2012. (X.29.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy azon évtől
10.000 Ft/fő/hó összeggel támogatja a remeteszőlősi gyermekek ellátását a Waldorf Óvodában. A fenti döntést a
Képviselő-testület a 7/2014. (I.28.) önkormányzati határozatában is megerősítette, rögzítve, hogy a támogatás
felhasználásának célja és feltétele a szolgáltatás színvonalának növelése és a remeteszőlősi szülők tehermentesítése.
Mindezek alapján a 2012. évtől 10.000 Ft/hó/fő összegű támogatást fizettünk a Nagykovácsi Waldorf Óvodába járó
remeteszőlősi gyermekek után. A 2018/2019 nevelési évtől havi 15.000 Ft/fő/hó összeget fizettünk.
A 2020/21 nevelési évben 3 remeteszőlősi gyermek járt a Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány által fenntartott
Óvodába. Támogatásáról a Képviselő-testület a 55/2020. (VIII.31.) önkormányzati határozatában döntött.
A 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan a Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány 4 főt jelentett le, ugyanez a szám
a 2022/2023. nevelési évben 5 fő.
4.) Határozat javaslat
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Waldorf Óvoda
Alapítvány által fenntartott Óvodába járó remeteszőlősi gyermekek ellátását támogatja. Remeteszőlős Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Remeteszőlős Község közigazgatási területén állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkező, a Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány intézményében ellátásban részesülő 5
gyermek óvodai ellátását havi 20.000 Ft/hó/fő összeggel támogatja, a 2022/2023. nevelési évben.
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenti feladatellátás költségeinek
fedezetét a 2021. évi költségvetés közoktatási feladatok ellátására elkülönített költségkeretéből kívánja biztosítani. A
Képviselő-testület rögzíti, hogy a támogatás felhasználásának célja és feltétele a szolgáltatás színvonalának növelése
és a remeteszőlősi szülők tehermentesítése. A támogatás elszámolása a Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány által
adott, az ellátott gyermekek nevére és létszámára vonatkozó igazolás alapján történik.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester
Remeteszőlős, 2022. szeptember 2.
Szathmáry Gergely
polgármester

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről Remeteszőlős Község Önkormányzata (székhelye: 2090 Remeteszőlős, Vénusz u. 810., képviseli: Szathmáry Gergely; a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a Kis Mazsolák Egyesület (székhelye: 2094 Nagykovácsi, Szeles u. 5., képviseli:
Pálmai-Csortos Linda; a továbbiakban: Egyesület) között
(Önkormányzat és Egyesület együtt a továbbiakban: Felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételek mellett.
Felek megállapodnak abban, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) 74. §-a alapján az Önkormányzat az óvodai nevelési feladatai ellátásáról a
Egyesülettel kötött jelen köznevelési szerződés alapján gondoskodik.
Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú
gyermekeket (legfeljebb 18 gyermeket) az Egyesület által fenntartott Szőlőszem Óvoda (2094
Nagykovácsi, Szeles u. 5.; OM 201843; továbbiakban: Óvoda) óvodai nevelésben részesíti.
Felek kijelentik, hogy az Egyesület által fenntartott és működtetett Óvodában megvalósuló óvodai
nevelési program részét képezik az „Óvodai nevelés országos alapprogramjában” meghatározott
óvodai alapellátáson túl megvalósuló programok, mint a meseterápia, zeneterápia, logopédiai
szűrés, egyéni fejlesztés, idegen nyelvi játékos kezdeményezés, mozgásfejlesztés, Kisiskola,
pszichológiai tanácsadás, gyermekeknek szóló és családi programok az Óvodában, kulturális
programokon való részvétel, buszos kirándulások, komplex Kognitív Állapot- és Mozgásvizsgáló
felmérés , tehetség-támogató program és további fakultatív programok (a továbbiakban együttesen:
egyéb óvodai programok).
Az Önkormányzat a jelen szerződés szerinti feladat ellátásáért a közigazgatási területéről bejáró
gyermekenként 45.000 Ft/hó hozzájárulást fizet minden hónap 5. napjáig az Egyesület OTP
Banknál vezetett 11702081-21451683 számú bankszámlájára átutalással.
Az Önkormányzat közigazgatási területéről bejáró óvodai nevelésben részesülő gyermekek egyéb
óvodai programokon történő részvételének biztosítása érdekében az Önkormányzat
tájékoztatásával a gyermekek törvényes képviselő(i) az Egyesülettel kötött megállapodás szerint
gyermekenként 65.000 Ft/hó hozzájárulást fizet(nek) minden hónap 10. napjáig az Egyesület
OTP Banknál vezetett 11702081-21451683 számú bankszámlájára átutalással vagy készpénzben az
intézményben. Továbbá, a törvényes képviselők az óvoda felé a mindenkor hatályos étkezési
térítési díj szabályzatban foglalt fizetési kötelezettségük alól a Fenntartó saját hatáskörben
meghozott határozata szerint mentesülnek, a határozatban foglaltak szerint.
Az Önkormányzat a közigazgatási területéről bejáró azon gyermekeknek akik a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B §-a szerint jogosultak
az ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre 13.000 Ft/hó/gyermek további étkezési
támogatást fizet minden hónap 10. napjáig az Egyesület OTP Banknál vezetett 1170208121451683 számú bankszámlájára átutalással.
E köznevelési szerződést a felek 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra kötik meg.

E szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Nkt., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
A polgármester, mint az önkormányzat képviselője és a fenntartó, a szerződést a szükséges
egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési szerződést ……………
önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Remeteszőlős, 2022. szeptember 7.
Szathmáry Gergely
polgármester
Záradék:
A Kis Mazsolák Egyesület a köznevelési szerződést ………………. határozatával jóváhagyta.
Nagykovácsi, 2022. …………
Pálmai-Csortos Linda
ügyvezető

