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2015. április 29.-i ülésére 

 
 
Tárgy: Feladat-ellátási szerződés megkötése óvodai ellátásra. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint 2013. január 1. napjától a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 1. pontja szerint meghatározott 
köznevelési alapfeladatok közül csak az óvodai ellátás kötelezően ellátandó feladat az 
önkormányzatok számára.  
 
Az Nkt. 74. § (2) bekezdése a következők szerint rendelkezik: 
 
„A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá 
egyházi vagy magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján látja el. Az 
óvodai nevelésről a települési önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása vagy 
köznevelési szerződés révén gondoskodik. A fenntartó az általa fenntartott intézménybe járó 
gyermek lakóhelye szerinti önkormányzattól az óvoda fenntartásához hozzájárulást kérhet.” 
 
A Mötv. 41. § (6) bekezdése szerint: 
 
„A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban 
meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet 
és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet 
természetes- és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.” 
 
Az Nkt. 5. § (1) bekezdése szerint: 
 
„A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők:  
a) az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az 
időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi”  
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Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint: 
 
„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, fővárosi kerületben, 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 25. § (7) bekezdése szerint:  
 
„ Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és 
átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, 
kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év 
indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá 
függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év 
során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak 
akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő 
megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói 
jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport 
létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra háruló aránytalan 
teher nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport.”  
 
A 4. melléklet szerint: 
 

  1 Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok 

2   BA minimum BB maximum BC átlag 

3 Óvoda 13 25 20 

 
Az idézett rendelkezések alapján megállapítható, hogy a fenntartó engedélyével is csak 30 fő 
helyezhető el a belegi óvodában. A beíratási adatok szerint 36 fő óvodáskorú gyermekkel kell 
számolnunk, az ő elhelyezésük egy csoportban nem lehetséges. Pályázat került kiírásra az 
óvodai férőhelyek bővítése (új építés, bővítés, átalakítás) céljából, azonban ahhoz legalább 10 
%-os önrész kellene, de a szülőképes korúak számából kikövetkeztethető várható 
gyermeklétszám nem is indokolja. 
 
A fentiek jogszabályi rendelkezések alapján az is megállapítható, hogy a települési 
önkormányzat szerződést köthet a kötelező feladatának ellátásra, de ez a megállapodás nem 
nevezhető köznevelési szerződésnek és nem vonatkozhatnak rá az Nkt. köznevelési 
szerződésre vonatkozó szabályai. 
 
Az előterjesztés mellékletét képező feladat-ellátási szerződés 2015. szeptember 1. napjától öt 
év időtartamra kerülne megkötésre.  
 
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és az alábbi határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
 



3 
 

Határozati javaslat:  
 

1. Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést köt 
Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületével, a Beleg községben lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a maximális létszámot meghaladó 
számú óvodás korú gyermekek óvodai ellátására. 

2. Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kutas Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületével kötendő feladat-ellátási szerződést a 
melléklet szerinti tartalommal és formában jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
 
 
Beleg, 2015. április 21. 
 
 

Tamás Csaba 
polgármester 

 
 
 
 

	  


