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ELŐTERJESZTÉS 
 

Oktatásszervezési kérdésekről 
 

 Önkormányzati bölcsődei és óvodai feladat-ellátás a Tóparkban  
 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata a TÓPARK beruházás részeként létesülő lakásokban élő 

családok számára lakóhelyük közvetlen közelében kívánja biztosítani a gyermekek 

napközbeni ellátásának, illetve kötelező óvodai nevelésének lehetőségét.  

 

Az Útnet Kft-vel kötött megállapodás szerint a területen kijelölt gyermekintézményben két 

óvodai és egy bölcsődei csoport áll az önkormányzat rendelkezésére. A feladat-ellátás 

szervezeti formájára alapvetően két lehetőség áll rendelkezésre: a Biatorbágyon működő 

bölcsőde és óvoda tagintézményeként vagy önálló többcélú intézményként való működés.  

 

A Gólyafészek Bölcsőde és a Benedek Elek Óvoda vezetőjének szakmai véleménye lapján 

javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a TÓPARK területén ellátandó új feladatra 

önálló, többcélú intézményt alapítson. 

 

Biatorbágy, 2018. november 16. 

 

 

Tisztelettel 

 

Tarjáni István s.k. 

polgármester 

 

 

 

 

 



 
 

Határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Képviselő-testület 

…/2018. (XI. 28.) határozata 
Oktatásszervezési kérdésekről 

 
 Önkormányzati bölcsődei és óvodai feladat-ellátás a Tóparkban  
 
 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a TÓPARK beruházáshoz kapcsolódó 

önkormányzati bölcsődei és óvodai feladat-ellátás intézményi formájáról szóló előterjesztést, 

és úgy dönt, hogy a feladatot a köznevelési törvény 20. § (1) b) bekezdése szerinti önálló, 

többcélú, óvoda-bölcsőde intézmény megalapításával kívánja ellátni.  

 

Felkéri a jegyzőt az új intézmény megalapításához szükséges eljárás megindítására. 

 

Felelős: Polgármester 

A végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály, Szervezési Osztály, HR 

Határidő: az eljárás megindítása: 2019. január 7. 
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Biatorbágy Város Önkormányzata 
2051 Biatorbágy Baross G. u. 2/a 
 
Képviselő-Testület 
Tarjáni István  
polgármester 
 
Oktatási és Kulturális Bizottság 
Nánási Tamás 
elnök 
részére 
 
Tárgy: Szakmai vélemény a Tóparkban létesítendő önkormányzati intézményről 

 
Tisztelt Képviselő-Testület! 

 
A „Tópark Óvoda” tervezési szakaszában került sor arra, hogy részt vehettem az ezzel 
kapcsolatos szakmai egyeztetésen, majd a készültség egy szakaszában helyszíni bejáráson.  
Annak ellenére, hogy igen kevés információval rendelkeztem a kérdésben, törekedtem arra, 
hogy a jövendő használók szemével, a működtetés oldaláról és az óvodás korosztály sajátos 
igényeit is figyelembe véve alakítsam ki véleményemet a létesítendő intézmény célszerű 
működtetési formájáról. 
 
Ennek nyomán alakult ki az alábbiakban összefoglalható álláspontom. 
 
1. A három különálló intézmény(magán óvoda, önkormányzati óvoda, önkormányzati 
bölcsőde) működtetése több oldalról is nehezítettnek tűnik. 
 Az épület szerkezetéből adódóan sok feszültség forrása lehet a sok közös használatú 

helyiség. Az egymás területén való keresztüljárás nem kedvez a nyugodt nevelési terek 
kialakításának. A közös nevelői öltöző, felnőtt mosdó ebben a felállásban nem célravezető 
megoldás. 

 A meglévő intézményhálózatba való bekapcsolás (Benedek Elek Óvoda, Gólyafészek 
Bölcsőde) adminisztratív úton viszonylag egyszerű művelet, hisz látszólag csupán az 
Alapító okirat módosításával jár. Ám a szervezettől igen távol, elszigetelten működő két 
csoportos tagintézmény napi kapcsolattartása, felügyelete ellehetetleníti a gördülékeny 
ügyintézést. Betegség esetén nehéz a munkaszervezés, pl. a helyettesítések aránytalan 
teher nélküli megoldása, szabadságok kiadása, a fejlesztőpedagógusok, logopédusok 
munkarendjébe való beillesztés.   
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 Biatorbágyi székhelyről történő személyes vezetői felügyelet ellátása a megközelíthetőség 
miatt aggályos és drága.  

 Véleményem szerint ugyanez igaz a bölcsődére is, tetézve azzal, hogy a napi kétszeri 
ételkiszállítás a 12 gyermek számára a székhelyintézményből tetemes többletet jelent az 
üzemeltetési költségekben. 
 

2. Közös igazgatású többcélú intézmény alapítása (Önkormányzati Óvoda + Bölcsőde) 
 Kiküszöböli a „közösködésből“ fakadó konfliktushelyzeteket, mivel egy intézményként 

működnek. Így természetes a közös helyiséghasználat. 
 Gördülékenyebb a munkaszervezés. Különösen, ha olyan pedagógusokat tudunk 

alkalmazni, akiknek az óvodapedagógusi képesítés mellett kisgyermeknevelői képesítésük 
is van.  

 Az ételszállítás nem okoz plusz kiadásokat. 
 Nincsenek függőségben a jelenlegi intézményhálózattól, szakmai önállóságot élvezhetnek, 

amely az új területen kialakuló új közösség, szűkebb környezeti sajátosságok figyelembe 
vételét is lehetővé teszi.    

 Önálló intézményként működne, önálló felvételi körzettel, mint a Tóparkban élő 
gyermekek kötelező felvételt biztosító óvodája, bölcsődéje. 

 A két intézmény közötti átmenet gördülékenyebb a gyermekek számára, hisz már ismerős 
közegben, ismerős, róluk bőséges ismerettel nevelők fogadják őket. 
 
 
Mindezek szempontokat megfontolásra javaslom. 
 
Tisztelettel: 

 
 
Biatorbágy, 2018. november 12.                                     Hingyiné Molnár Ildikó 

                                                                                             intézményvezető 
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