ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2017. május 25- i ülésére
Előterjesztés Borota község óvodai feladatainak ellátási kérelméről
Borota Község Önkormányzata a mellékelt kérelemmel fordult Jánoshalma Városi
Önkormányzathoz.
Borota óvodai ellátásával kapcsolatosan a Gyermeklánc Óvoda vezetője és a Pénzügyi Osztály
vezetője is kialakította álláspontját, mely a mellékletekben olvasható.
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy biztosítja Borota Község számára az óvodai
kötelező feladatokat, mint ahogyan azt Kéleshalmán is teszi, úgy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 41. §. (6) bekezdése ad lehetőséget a feladatellátási szerződést megkötésére.
Borota településen az óvodai feladatellátás biztosítása esetén Jánoshalmának kell felvállalnia a
feladatellátás és a feltételrendszer biztosításával járó kötelezettségeket, az esetleges
gyermeklétszám folyamatos csökkenéséből adódó nehézségeket (létszámleépítés, finanszírozás),
a szakmai dokumentumok (alapító okirat, SZMSZ, szakmai program) folyamatos karbantartása,
jogi háttérnek való megfeleltetése, a speciális fejlesztést igénylő szakemberek biztosítása.
Későbbiekben gyermeklétszám csökkenés esetén az elbocsátandó szakemberek végkielégítése
stb.
Fontos figyelemmel lenni arra a tényre is, hogy a jelenlegi állás szerint (lásd excel dokumentum)
198 gyermek marad az óvodában (Jánoshalma-Kéleshalom együtt), 9 csoportba elosztva, ez
22Fős átlaglétszámot eredményez, bár remélve hogy ez a gyermeklétszám még augusztus
hónapig emelkedik.
A kéleshalmi 15 fős gyermeklétszám is eléggé rontja a Magyar Államkincstár (továbbiakban:
MÁK) általi finanszírozási mutatószámainkat vélhetően ugyan így járnánk a borotai csoprttal is.
Fontos tény, hogy a MÁK adatai szerint a 2017. évben óvodakötelessé váló 3 éves gyermekek
száma Jánoshalmán 73 fő, ebből a népesség nyilvántartás szerint 35 fő az óvodaköteles
Kéleshalmán 3 fő. A 73 fő / 25 fővel (max. csoportlétszám) elosztva=2,92 Fő=>3 csoportnyi
gyermek kerül be az óvodákba, azonban a Katolikus Óvoda 2 csoportnyi gyermeket visz el.
Borotán a MÁK adatai szerint 5 fő 3 éves korú gyermek van aki belép az óvodába és 11 fő, aki
iskolába megy.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő- testület elé
elfogadásra:
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződést
köt/nem áll szándékában kötni az óvodai közszolgáltatásra Borota Községi
Önkormányzattal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2017. május 31.
Jánoshalma, 2017. május 17.
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