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Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat 

Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa 

5527. Bucsa, Kossuth tér 6.  

293-5/2020. 

5. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsának 2020. szeptember 30-án (szerda) délután 13,30 órakor 

megtartott rendes nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 
 

Jelen vannak: Kláricz János elnök, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Fenyődi 

Attila,Márki Tiborné, Juhász Sándor, Csordás László, Nagy István, Gurzóné Földi Erzsébet, 

Mogyorósi István tagok 

 

Távol maradt: Harmati Gyula és Lakatos Erzsébet tagok 
 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Kovácsné Knyizsák Erika Bucsa Község Napközi Otthonos 

Óvoda intézményvezetője 
 

Kláricz János elnök: Köszöntötte a megjelent Társulási Tanács tagjait, Dr. Nagy Éva jegyzőt, 

Kovácsné Knyizsák Erika intézményvezetőt 
 

Megállapította, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mivel 12 fő Társulási Tanács 

tagból 10 fő tag jelen van.  

Távol maradt 2 tag. 

Határozat hozatalban részt vesz 10 fő. 

 

Ezzel a Társulási Tanácsi ülést megnyitotta.  
 

Javasolta a meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalását:   
 

Napirendi pontok: 

1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda csoportlétszám túllépésének fenntartó 

által történő engedélyezéséről 

 Előadó: Kláricz János – Társulási Tanács elnöke 

    Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

 

5./ Bejelentések 

 

Kláricz János elnök: Megkérdezte a Társulási Tanácstagjait, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása a napirendi pontokkal kapcsolatosan? 

 

Mivel hozzászólás nem volt, kérte a napirendi pontok elfogadását. 

Kérte a Társulási Tanács tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi 

pontokat elfogadja.  
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Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendi pontokat elfogadta. 

 

1./ napirendi pont: Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda csoportlétszám 

túllépésének fenntartó által történő engedélyezéséről 

 

Kláricz János elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a döntés a Bucsa Község 

Napközi Otthonos Óvoda csoportlétszám túllépésének fenntartó által történő 

engedélyezéséről.  

A Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője azzal a megkereséssel élt a 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulása, mint fenntartó felé, hogy a törvényben előírt maximális csoportlétszám 

túllépésének fenntartó által történő engedélyezését kérje. Az óvoda jelenleg teljes létszámmal 

működik, de a jövőben várhatóan nőni fog a gyerekek létszáma. 

 

Kovácsné Knyizsák Erika intézményvezető: Egyenlőre egy szülő kereste meg, de ez a szám 

várhatóan nőni fog. 

 

Kláricz János elnök: Jogilag a létszámnövelésnek akadálya nincs, tehát a jelenlegi kapacitást 

20%-al meg tudják növelni. 

Megkérdezte a tagokat, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Földesi Györgyné tag: Megjegyzi, hogy az előterjesztésben nem szerepel, csak a paragrafus és 

annak bekezdése. Utána nézett és ez a 2011. évi CXC. törvény 25.(7) bekezdése. 

Megkérdezte, hogy a gyerekek korcsoportonként vannak osztva? Nem érti, hogy miért a már 

alapból nagy létszámú csoportot bővítik, miért nem egy kisebb létszámú csoportba teszik az 

újonnan jött gyerekeket? 

 

Kovácsné Knyizsák Erika intézményvezető: Ennek oka, hogy a kis létszámú csoport a kis 

csoport. A két újonnan érkezett gyermek akik szeptemberben lettek átvéve más óvodából 

életkor szerint nem tehetők be a kis csoportba. A két gyermek a három éves kort betöltötte, 

óvodakötelesek.  

 

Földesi Györgyné tag: Szeptemberben két új gyermek jött másik óvodából. A törvény nem 

köti ki, hogy ha másik intézményből jön, akkor azt feltétlenül fel kell venni, nem szerepel 

benne az átvételről való intézkedés. Személy szerint ezzel nincs semmi baja, csak nem érti, 

hogy maga az átvételi eljárás miért nincs indokolva. 

 

Kláricz János elnök: Az előterjesztésben a megfogalmazás nem arról szól, hogy teljesen új 

korosztályos óvodás gyermek került be, hanem már más intézményben járt gyermekekre utal. 

Nyilvánvaló, hogy felvételt nyertek, mivel ez a település rendelet kötődése. Nem arról van 

szó, hogy az itteni intézménybe, más településen élő személy hordja a gyermekét. 

 

Kovácsné Knyizsák Erika intézményvezető: Lakóhelyük szerint is ide tartoznak. Magát az 

átadási eljárást az EMMI rendelet részletezi, amire nem hivatkoztak az előterjesztésben. 

 

Kláricz János elnök: Megkérdezte a tagokat van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 
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Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Társulási Tanács tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki döntést a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

csoportlétszám túllépésének fenntartó által történő engedélyezéséről. 

 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta:  

 

   22/2020.(IX.30.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos 

Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsi határozat 

A Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda csoportlétszám túllépésének fenntartó által 

történő engedélyezése 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulása Társulási Tanácsa, mint fenntartó engedélyezi a törvényben előírt maximális 

csoportlétszám túllépését a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvodának, továbbá hozzájárul a 

vonatkozó csoportban a maximális csoportlétszám húsz százalékkal történő megemeléséhez. 

Felelős: Kláricz János elnök 

  Kovácsné Knyizsák Erika intézményvezető 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kláricz János elnök: Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel hozzászólás és több napirendi pont nem volt az ülést 13,55 órakor bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

Kláricz János      Dr. Nagy Éva 

     a Társulási Tanácselnöke                                 jegyző 

         

      

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 

 


