
26. NAPIREND            Ügyiratszám: 1/369-1/2021. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2021. december 17- i nyilvános ülésére 

Tárgy: A 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számának meghatározása  

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
Varga Béláné közművelődési és intézményi referens 

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 
Humán Bizottság 

Meghívandók: Horváth Zoltánné, a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetője 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) 
bekezdés d) pontja alapján a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát.  

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen 
található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében „Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 
történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – 3. életévének betöltése 
után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek 
felvétele folyamatos.” 
A törvény kimondja, hogy a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, 
amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda 
vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az 
óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn az óvoda fenntartója 
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.” 

Az Nkt. 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportlétszámokat, mely szerint a csoportba 
felvehető minimum létszám 13 fő, az átlag 20 fő, a maximum létszám pedig 25 fő. 

A Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a 
nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, 
továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új 
gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. 



  

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda gyermeklétszámának alakulását mutatja be az alábbi táblázat a 
2015., 2016., 2017., 2018., valamint a 2019. október 1-jei statisztikai adatok alapján: 
 

Intézmény/tagin-
tézmény 

megnevezése 

Csoportok 
száma 

létszám 
(fő) 

2017. 
10.01. 

létszám 
(fő) 

2018. 
10.01 

létszám 
(fő) 

2019.  
10.01. 

létszám 
(fő) 

2020.  
10.01 

létszám 
(fő) 

2021. 
10.01 

Tapolcai 
Kertvárosi Óvoda 

6 138 151 149 142 

 

122 

 

Barackvirág 
Tagintézmény 

5 141 142 139 112 

 

117 

 

Szivárvány 
Tagintézmény 

4 76 83 93 87 

 

83 

 

Hársfa 
Tagintézmény 3 65 67 73 71 

 

67 

Összesen: 18 420 443 454 412 389 
 
A 2020. okt. 1-jei adatokhoz képest 2021-ben-ban 23 fővel alacsonyabb az óvodai létszám, 
ami a folyamatos felvételekkel a nevelési év közben várhatóan tovább gyarapodik. 
A Tapolcai Kertvárosi Óvodában az óvodai csoportok átlaglétszáma: 22 fő.  
 
A 2021. okt. 1-jei-adatok alapján a létszám számításánál figyelembe vehető sajátos nevelési 
igényű gyermekek száma 7 fő, (ebből „4 fő kettőnek, 3 fő három főnek” számít, a számított 
létszám 399 fő), mely a szakértői bizottsági vizsgálatok miatt a nevelési év során emelkedhet. 
 
A létszámok alapján, a 2022/2023-as nevelési évben biztosítható a gyermekek ellátása 17 
óvodai csoportban, több csoport indítása nem indokolt. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022/2023-as nevelési évben a Tapolcai 
Kertvárosi Óvodában indítható csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Tagintézmény megnevezése Indítható csoport 
Tapolcai Kertvárosi Óvoda 

(székhelyintézmény) 5 csoport 

Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág 
Tagintézménye 5 csoport 

Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány 
Tagintézménye 4 csoport 

Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa 
Tagintézménye 3 csoport 

 
Az indítható csoportok számának egyeztetése az intézmény vezetőjével megtörtént. 
 



  

A hosszabb távon fenntartható óvodai csoportlétszám meghatározása, az óvodai ellátás 
feltételeinek, valamint finanszírozhatóságának biztosítása érdekében 2021. júniusában egy 
négy tagból álló bizottság megvizsgálta a Tapolca város önkormányzata fenntartásában 
működő Tapolcai Kertvárosi Óvoda személyi, tárgyi feltételeit. Ennek összegzését jelen 
előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2022/2023-as nevelési évben a  
 
Tapolcai Kertvárosi Óvodában (székhely) 5 csoport, 
Barackvirág Tagintézményben   5 csoport, 
Szivárvány Tagintézményében   4 csoport, 
Hársfa Tagintézményben   3 csoport, 
összesen 17 óvodai csoport indítását engedélyezi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény költségvetését 
a fenti csoportlétszámok figyelembevételével terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
 
Határidő:  2022. február 15. 
Felelős:  polgármester 

 
II. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7) 
bekezdése alapján engedélyezi, hogy a fenntartásában 
működő Tapolcai Kertvárosi Óvodában az óvodai 
csoportra megállapított maximális létszám a 2020/2021-es 
nevelési év indításánál legfeljebb 20%-kal átléphető, 
továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor 
is, ha a nevelési év során új gyermek átvétele, felvétele 
miatt indokolt. 
 
Határidő:  2022. szeptember 1. 
Felelős:  polgármester 
 
 

Tapolca, 2021. december 7. 
   
 
  Dobó Zoltán 

 polgármester 
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A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA GYERMEKLÉTSZÁMÁNAK JÖVŐBENI ALAKULÁSA, AZ 
INTÉZMÉNY/TAGINTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRÁJA 

 
 
 

Vizsgálat célja: Hosszabb távon fenntartható óvodai csoportlétszám meghatározása, az óvodai ellátás 
biztonságos, korszerű körülmények között történő biztosítása 
 
Vizsgálat időpontja: 2021. június 25-30. 
 
Vizsgálatot végzők: 
Buzás Gyula, önkormányzati képviselő 
Takács Gábor önkormányzati képviselő 
Schönherrné Pokó Ildikó, pénzügyi irodavezető 
Varga Béláné, közművelődési és intézményi referens  
 
Tapolca Város lakossága, elöregedő, a születések száma évek óta (még ha egy-egy évben némi változás is 
mutatkozik), csökkenő tendenciát mutat. A gyermeklétszám csökkenéséhez hozzájárul az is, hogy sok fiatal 
nagyobb városokba (fővárosba) költözik, vagy a felsőfokú tanulmányaikat elvégezve, nem jönnek vissza 
szülővárosukba. Jelentős számban külföldön találják meg boldogulásukat. Az egyéb okok vizsgálata nem 
feladatunk, de az tény, hogy a felsoroltak hozzájárulnak ahhoz, hogy Tapolca város köznevelési 
intézményeiben a gyermeklétszám folyamatos csökkenését tapasztaljuk. 
Önkormányzatunknak Raposka Község Önkormányzatával van feladatellátási megállapodása. 
 
Az ország, és benne településünk gazdasági helyzete ráirányítja a figyelmet arra, hogy át kell tekinteni a város 
intézményhálózatának kihasználtságát, a szakmai, emberi és nem utolsó sorban a szülői igények figyelembe- 
vételével ki kell alakítani a megfelelő intézményi struktúrát. E döntéshez kíván ez az anyag hozzájárulni. 
 
Fogalmak: 

• SNI: Sajátos nevelési igényű gyermeki igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi 
(látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

 
• BTMN: „beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 
igényűnek” 

 
•  székhely: az alapító okiratban, szakmai alapdokumentumban meghatározott, a köznevelési 

intézmény alapfeladatának ellátását szolgáló feladatellátási hely, ahol képviseleti jogának 
gyakorlására jogosult vezetőjének munkahelye található. 

 
• óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport: az a legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott 

oktatásszervezési egység, amely meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtására alakul az 
óvodába, iskolába, kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó gyermekekből, 
tanulókból, 
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• Létszámokra vonatkozó törvényi előírás: 
minimum létszám: 13 fő  
átlaglétszám: 20 fő 
maximum létszám: 25 fő (+ 20%-kal átléphető a fenntartó engedélyével) 
 

ÓVODAI FELADATELLÁTÁSI HELYEINEK BEMUTATÁSA 
 

Az óvoda székhelye: Tapolcai Kertvárosi Óvoda, Tapolca, Darányi u. 4. 
 
I. Tapolcai Kertvárosi Óvoda (székhelyintézmény) 
 
1. Csoportok számának alakulása (2021. június 25-i óvodai adatszolgáltatás alapján) 
 
sorsz
. 

csoport 
megnevezése 

létszám 
(fő) 

tanköteles 
2022. szept. 

tanköteles 
2023.szept
. 

tanköteles 
2024-2025 
szept. 
 

SNI, 
BTMN az 
összesen
ből 
 

számított 
létszám: 
SNI (2v. 3 
fő) 

más településről 

1. Csiga-biga 19 19 0 0 3 BTMN 19  1 fő Zalahaláp 
2. Halacska 16 6 7 3 2 SNI 19 1 fő 

Balatonederics 
1 fő 
Lesenceistvánd 

3. Süni 24  0 12 12 0 24 1 fő Gyulakeszi 
4. Napocska 20 10 7 3 1 SNI 22 1 fő Nyirád 
5. Pillangó 23 20 3 0 0 23 1 fő Sáska 

1 fő Kővágóörs 
6. Katica 19 0 0 19 0 19  
 összesen: 121 55 29 37 6 126 7 fő  
 
2. Az intézmény jellemzői: 
Az intézmény a városközpontban, családias környezetben található. A KEOP 5.5.0/A/12-2013-0366 
Energetikai korszerűsítés a Kertvárosi és a Barackvirág Óvodákban c. pályázat révén kívülről felújított, 
hőszigetelt vakolattal, új nyílászárókkal, fűtéskorszerűsítéssel, ellátott. Fűtés: távfűtés. A csoportszobák nagy 
belmagassággal rendelkeznek, valamennyiben galériával bővítették a foglalkoztató szobák alapterületét.  A 
mosdóhelyiség jó állapotban van, tornaszobával rendelkezik. Összességében az ingatlan jó benyomást kelt. 
A játszóudvar könnyen megközelíthető, árnyat adó fákkal beültetett. Az óvoda elnyerte az „Örökös Zöld 
Óvoda” címet. 
Csoportszobák száma: 6 
Csoportok száma:6 
Összlétszám: 121 fő (számított: 126 fő) 
Átlag csoportlétszám: 20 fő, ami eléri a nemzeti köznevelési törvény szerinti átlaglétszámot. 
3. Bejáró gyermekek száma összesen: 7 fő 

• Zalahaláp: 1 fő 
• Balatonederics: 1 fő 
• Lesenceistvánd:1 fő 
• Gyulakeszi: 1 fő 
• Nyirád: 1 fő 
• Sáska: 1 fő 
• Kővágóörs: 1 fő 

A bejáró gyermekek étkeztetési költségeihez, megállapodás alapján, Zalahaláp, Balatonederics, Gyulakeszi 
Sáska község önkormányzata hozzájárul.  (Lesenceistvánd, Kővágóörs nem) 
 

Egy óvónőre jutó gyermekek száma: 10 fő 
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4. Dolgozói létszám alakulása: 
Az intézményben (e telephelyen) dolgozók száma összesen: 26 fő, ebből 
 
óvodapedagógus: 13 fő (óvodavezetővel és helyettesével együtt) 
dajka: 6 fő 
pedagógiai asszisztens: 2 fő  
Óvodatitkár:1 fő 
konyhai dolgozó: 2 fő 
karbantartó: 1 fő 
 
Várható nyugdíjazás (nők 40, ill. öregségi) 
 
3 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt: 4 fő, ebből 
 
3 fő óvónő, (nők 40) (rendes nyugdíjhoz szükséges évek száma vizsgálat tárgya) 
1 fő konyhai dolgozó 
 
II. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye: 

Tapolca, Kazinczy tér 2. 
 
1. Csoportok számának alakulása (2021. június 25-i óvodai adatszolgáltatás alapján) 
 
sorsz
. 

csoport 
megnevezése 

létszám 
(fő) 

tanköteles 
2022. 
szept. 
(fő) 

tanköteles 
2023.szept
.(fő) 

tanköteles 
2024-2025 
szept. (fő) 
 

SNI, 
BTMN 
 

számított 
létszám: 
SNI (2v. 3 
fő) 

más település-ről 

1. Pillangó 24  11 5  8 1  25 1 fő Hegyesd 
2. Napocska 24  16 5 3 0 0 1 fő Zalahaláp 

1 fő Lesencetomaj 
3. Virág 24 8  3 13 0 0  
4. Csillag 24 8 6  10 0 0 1 fő Káptalantóti 

5. Csengőbarack 24 0 11 13 0 0 1 fő Zalahaláp 
2 fő Lesencetomaj 

 összesen: 120 43 30 47   7 fő 
 
2. Az intézmény jellemzői: 
Egyetlen intézmény, ami eredetileg óvodának épült. Az Y házak környezetében, csendes, nyugodt 
környezetben található.  Az elmúlt években „KEOP-os” pályázati pénzből felújításra került. (új nyílászárók, 
külső szigetelő vakolat, fűtéskorszerűsítés) Fűtés: távfűtés.  
Ideális nagyságú csoportszobákkal rendelkezik. (tárolóhelyiségek szűkös kapacitást mutatnak). A játszóudvar 
a csoportszobából megközelíthető. Az épület a teljes hosszában árnyékot adó, foglalkozások megtartására is 
alkalmas „előtetővel” rendelkezik. Tornaterem vagy tornaszoba nincs. Mosdóhelyiségek felújítása 
folyamatban van. 
Összességében jó állapotú, kellemes külsőt nyújtó intézmény. 
Csoportszobák száma:6 
csoportok száma: 5 
Összlétszám:120 fő (számított:121 fő) 
Átlagos csoportlétszám: 24 fő, kihasználtsága jó 
Egy óvónőre jutó gyermekek száma: 12 fő 
 
3. Bejáró gyermekek száma: 7 fő 
1 fő Hegyesd 
1 fő Káptalantóti 
2 fő Zalahaláp 
3 fő Lesencetomaj 
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A gyermekek étkeztetéséhez csak Zalahaláp járul hozzá 
 
4. Dolgozói létszám: 21 fő, ebből 
óvónő:9 fő 
dajka:5 fő 
pedagógiai asszisztens: 2fő 
konyhai dolgozó:2 fő 
karbantartó:1 fő  
 
Várható nyugdíjazás: 
3 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt: 3 fő, ebből 
óvónő:2 fő 
dajka:1 fő 
 
III. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye 

8300 Tapolca, Alkotmány u.9. 
 
1. Csoportok számának alakulása (2021. június 25-i óvodai adatszolgáltatás alapján) 

 
sors
z 

csoport 
megnevezése 

létszá
m 
(fő) 

tanköteles 
2022. szept. 

tanköteles 
2023.szept
. 

tanköteles 
2024-2025 
szept. 
 

SNI, 
BTMN az 
összesen
ből 
 

számított 
létszám: 
SNI (2v. 3 
fő) 

más településről 

1. Hétszínvirág 22 8 6 8 0 0 0 
2. Napraforgó 22 9 9 4 2 0 2 fő Zalahaláp 
3 Napsugár 22 12 3 7 0 0 0 
 összesen 66 19 18 19   2 fő 

 
2. Az intézmény jellemzői: 
Az intézmény lakóépületekkel körülvett, de ennek ellenére nyugodt körülményeket biztosít. Az 
elmúlt években önkormányzati beruházásból kialakításra került egy tornaszoba, járda, valamint 
megújultak a nyílászárók és részben a konyha is. A csoportszobák tágasak és világosak.  Játszóudvara 
közvetlenül csatlakozik az épülethez. Fűtés: távfűtés. Mosdóhelyiségek és a külső vakolat felújításra 
szorulnak. 
csoportszobák száma:3 
csoportok száma:3 
Összlétszám:66 fő 
átlaglétszám:22 
Egyóvónőre jutó gyermekek száma:11 fő 
 
3. bejáró gyermekek száma: 2 fő Zalahaláp (megállapodás alapján hozzájárul az étkezés 
költségeihez) 
 
4. Dolgozói létszám: 11 fő, ebből 
Óvodapedagógus: 6 fő 
dajka:3 fő 
konyhai dolgozó: 1 
pedagógia asszisztens:1 fő 
Várható nyugdíjazás: 3 éven belül nem várható 
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IV. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye 

Tapolca, Dobó tér5. 
 
1.Csoportok számának alakulása (2021. június 25-i óvodai adatszolgáltatás alapján) 
 
 

sorsz
. 

csoport 
megnevezése 

létszám 
(fő) 

tanköteles 
2022. 
szept. 

tankötel
es 
2023.sze
pt. 

tanköteles 
2024-2025 
szept. 
 

SNI, 
BTMN az 
összesen
ből 
 

számított 
létszám: 
SNI (2v. 3 
fő) 

más településről 

1. Katica 19 12 4 3 2 BTMN 
1SNI 

21 Uzsa: 1fő 
Lesencetomaj:1 fő 
Lesencefalu:1 fő 
Sümeg:1 fő 
Zalahaláp:1 fő 

2. Sün Balázs 19 9 5 5 1 BTMN 19 Lesencetomaj:1 fő 
Zalahaláp:2 fő 
Lesencefalu:1 fő 

3. Micimackó 22 13 5 4 2BTMN 22 Lesencetomaj:4 fő 
Monostorapáti:1 fő 

4. Pillangó 22 9 6 7 1BTM 
1 fő SNI 

23 Lesencetomaj:2 fő 
Uzsa:1 fő 
Badacsonytomaj:1 
fő 

 összesen: 82 43 20 19   17 fő 
 
2. Az intézmény jellemzői: 

Az intézmény a városközponttól távolabb eső Dobó lakótelepen van. Az egykor szebb napokat látott 
épület első két szintjét használják köznevelési közfeladat ellátására. Állapota leromlott, vakolata 
mállik, rossz minőségű nyílászárók, részben felújított elektromos hálózat jellemzik. Új gázkazán, 
valamint az óvoda dolgozóinak és a szülőknek köszönhetően a felújított mosdók csak némileg 
árnyalják a helyzetet. Tornaszobával, sószobával rendelkezik. A játszóudvar úttesten keresztül 
közelíthető meg. 
 Belülről tágas, álláspontunk szerint az indokoltnál nagyobb alapterületet használ, ami a fenntartási 
költségeket növeli. A tagintézményvezető elmondása alapján az egykor nyolc csoport elhelyezésére 
szolgáló területet mára feleannyi csoport használja. Az intézményen látható, hogy az ott dolgozók 
igyekeznek szépíteni, s mindent megtesznek a kulturált környezet kialakításáért. 
 
Csoportok száma: 4 
Csoportszobák száma: 8, ebből időközben tárgyalóvá, öltözővé alakítottak kettőt, ténylegesen hat 
csoportszobát használnak. 
A gyermekeket a megüresedett csoportszobák helyén altatják, ami lényeges könnyebbség a többi 
óvodához képest, ahol az altatás és a foglalkoztatás is egy helyen van. 
Összlétszám: 82 fő 
számított létszám:84 fő 
Egy óvónőre jutó gyermekek száma: 10.5 fő 
 
3. Bejáró gyermekek száma, Rapoka községet nem számítva:17 fő 

Lesencetomaj: 8 fő 
Zalahaláp: 3 fő 
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Sümeg:1 fő 
Uzsa: 2 fő 
Badacsonytomaj: 1 fő 
Lesencefalu: 1 fő 
Monostorapáti:1 fő 

Az étkezési költségekhez nem járul hozzá: Monostorapáti, Sümeg, Lesencetomaj, Badacsonytomaj, 
Lesencefalu 
4. Dolgozói létszám:13 fő, ebből 
óvónő:5 fő 
dajka:4 fő 
pedagógia asszisztens:1 fő 
konyhai dolgozó:1 fő 
karbantartó:1 fő 
 
Várható nyugdíjazás 3 éven belül: 
1 fő óvodapedagógus 
1 fő dajka 
Három óvónői állás pályáztatás alatt áll. 
 

V. Óvodaköteles és tanköteles gyermekek számának várható alakulása 2022. 
szeptemberétől 2024-szeptemberéig 

intézményi szinten 
 

Megnevezés 2022. év/fő 2023. év/fő 2024. év/fő 
tanköteles 

 (iskolába lépő) 
159 97 123 

óvodaköteles 
(óvodába lépő) 

90 fő 105 87 

eltérés -69 +8 -36 
 

A fenti számok alapján látható, hogy az óvodába lépő gyermekek száma (egy évtől eltekintve) 
kevesebb mint az iskolába elmenőké. Ezt támasztják alá a KSH születési adatai is. 
(a számok a KSH adatainak 90%-ában kerültek meghatározásra, az óvodába lépő gyermekek száma 
csak a tapolcaiakra vonatkozik) 
 
VI. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda fenntartási költsége 2021. évre vonatkozóan: 

 
 Az intézmény 2021. évi elfogadott költségvetése:                                  349.189 eFt 

ebből 
saját bevétele:                                                                                  203 eFt 
államilag biztosított feladatfinanszírozás:                            300.473 eFt 

Tapolca Város Önkormányzata hozzájárulása/kiegészítése:                       48.513 eFt 
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (bérek és járulékai):                       320.594 eFt 
Óvodapedagógusi bérek és járulékok:                                                          204.815 eFt 
Technikai dolgozók, nevelő munkát stb. segítők bére és járuléka:         115.779  eFt 
Egy csoportra eső összes költség:                                                                     19.400 eFt/csoport  
 
Mint a fenti számok is jelzik, az államilag biztosított „feladatfinanszírozás” éves szinten nem fedezi 
a fenntartási költségeket. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda éves költségvetését Tapolca Város 
Önkormányzata 48 millió 513 ezer Ft- al egészíti ki a saját bevételei terhére. 
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Egy csoportra eső éves összeg 19 millió 400 ezer Ft.  Ha a csoportok kihasználtsága javul, az azt 
jelenti, hogy az önkormányzati hozzájárulás csökkenhet. 
 
 

ÖSSZEGZÉS 
 

Mint a táblázatokból is kitűnik, 2022. szeptemberében (2022/2023-as tanév) intézményi szinten 
várhatóan 159, 2023. szeptemberében 97, 2024-2025. évben pedig 123 óvodás gyermek kezdi meg 
az iskolát. 
A KSH 2021. január 1-jén kiadott kimutatása alapján 2020. december 31-én a 0 éves gyermekek 
száma 97 fő, ami azt jelenti, hogy ezek a gyermekek 2021-ben születnek meg. Azt nem tudjuk, csak 
valószínűsítjük, hogy nem az összes gyermek születik meg augusztus 31-éig. (A gyermek abban az 
évben óvodaköteles, amely év aug 31-éig betölti a 3. életévét.) A 2021-ben született gyermekek 
2024-ben kezdik meg a kötelező óvodai nevelést. Szintén a KSH adataira hagyatkozva kimondhatjuk, 
hogy sajnos a születések száma csökkenést mutat, ami maga után vonja azt, hogy a meglévő 
intézményszerkezetet a használói létszámhoz kell igazítani a gazdasági, szakmai és nem utolsó 
sorban az emberi szempontok figyelembe-vételével. 
 
Az elkövetkező 3 évben várhatóan 
6 fő óvónő,  
1 fő konyhai dolgozó, 
2 fő dajka 
éri el a nők 40, ill. az öregségi nyugdíjkorhatárt intézményi szinten. (egyéni vizsgálatot igényel, hogy 
ki mikor éri el az öregségi nyugdíjkorhatárt. 
A fentiek figyelembevételével az alábbi szempontok megfontolását javasoljuk a Képviselő-
testületnek: 

 

1. Javasoljuk az intézményvezetőnek, hogy a   nyugdíjba menő kollégák helyének betöltésére – 
munkakörtől függetlenül, a jogszabályi előírások figyelembe tartása mellett - a határozott idejű 
kinevezéseket preferálja. 
 

2. Barackvirág óvoda kihasználtsága jó, az ingatlan állapota megfelelő, az Y házak és a 
családi házakkal épülő Barackos lakótelep közelében van, ami azt jelenti, hogy 
várhatóan az 5 csoport az elkövetkező években fenntartható, amennyiben a 
gyermeklétszám ugrásszerűen (a városi szintű tagintézmények kapacitását 
meghaladóan) növekszik, úgy a hatodik csoport is engedélyezhető. Ez a KSH adatait 
figyelembe véve nem valószínű. Ezért, és mivel csak ebben az óvodában nincs 
tornaszoba, az üresen álló csoportszoba tornaszobává alakítása javasolt. 

 
3. Kertvárosi Óvoda részére előnyt jelent, hogy központi helyen van, mint 

székhelyintézmény működik, felújított állapotú, alacsony fenntartási költségei vannak. 
A hat csoport jelenleg megfelelően működik, és a későbbiekben is fenntartható. Ők 
látják el a legtöbb BTMN-es és SNI-is gyermeket. Központi helye miatt a szülők szívesen 
viszik oda a gyermekeiket. Hosszú távon a jelenlegi csoportszám fenntartásával 
indokolt működtetni.  
 

4. Hársfa Óvoda jó állapotban van, a külső vakolat és a mosdóhelyiségek felújítását 
követően hosszabb távon biztonságosan működtethető. 
Az óvoda területén levő garázs/ok bérleti szerződése (díja) felülvizsgálatra, 
módosításra szorul. 
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5. Szivárvány óvoda esetében a jelenlegi működési keretek magas fenntartási költsége 

nem indokolt, ezért megfontolandó a négy csoport egy szinten történő elhelyezése.  
Erre a szintre koncentrálva mindenképpen egy alapos felújítás szükséges.  
Nem kiszámítható, hogy a lakótelepen milyen változások történnek, a központtól való 
távolság miatt az óvodát továbbra is célszerű működtetni, de hatékonyabb formában.  
A legtöbb bejáró gyermek ebben az intézményben van. Arra vonatkozóan nincs 
adatunk, hogy az intézménybe hány gyermek jár a városközpontból, ezt is érdemes 
lenne megvizsgálni. 
 

6. A környező településekről 33 gyermek veszi igénybe a Tapolcai Kertvárosi Óvoda 
szolgáltatásait intézményi szinten. 
Meggondolásra érdemes az, hogy ezen a gyermekek fogadása milyen szempontok 
szerint történjen. Teljesítsen-e minden igényt Tapolca, vállalva a magasabb 
működési költségeket, vagy a helyi lakosság igényeit elsődlegesen kielégítve (fixen 
meghatározott csoportszám mellett) a szabad kapacitás terhére történjen a 
gyermekek felvétele?? 

 
7. Mint látható, az elkövetkező három évben az óvónők, a dajkák és a konyhai dolgozók 

közül is többen elérik a nyugdíjkorhatárt. 
Ez akkor lehet fontos szempont, ha a képviselő-testület a csoportszám csökkentésről 
határoz, hisz ez esetben nem kell megtenni a mindenki számára nehéz és megterhelő 
döntést, a dolgozói elbocsátást. (Ugyanakkor fel kell készülni arra is, hogy városunkat is 
érintheti az országosan is jelentkező óvónőhiány.) 
 

8. A Szivárvány óvoda mellett egy kisebb italbolt (talponálló) található, az épületben pedig 
egy vállalkozó fodrászatot (pedikűr-manikűr, kozmetika) működtet. 

A kozmetika és a fodrászat energiaellátásának felülvizsgálata, a gáz, az áram, valamint a 
vízfogyasztás „leválasztása,” a bérleti díj, valamint a szerződések megújítása halaszthatatlan 
feladat. 

A tagintézmény jelenlegi formában történő   fenntartási költségei magasak, a hosszabb távú 
fenntartásra másfajta, innovatív megoldások keresését sem kell kizárni. 

 
Tapolca, 2021. 07. 13. 
 
 
 

 
Buzás Gyula   Takács Gábor   Schönherrné Pokó Ildikó  Varga Béláné 
önk. képv. önk. képv.  pénzügyi irodavez.   közműv. és 

         int. referens 
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