
 1

 
Budakalász Város Polgármestere 

 

          
126/2013.(VI.27.)számú előterjesztés 

 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 2013. június 27-ei  
rendes, nyilvános ülésére 

 
 
 
Tárgy:  Javaslat a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számának és gyermeklétszámának engedélyezésére 
 
 
Készítette:   Villám Zsuzsanna referens 
 
Egyeztetve:  Ercsényi Tiborné alpolgármester 
    
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
Látta:   dr. Molnár Éva jegyző 
         
 

 
Tárgyalja:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság   

 
 
 
 
 
 

 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számának és gyermeklétszámának engedélyezésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény idei módosításáról szóló 
2013. évi LV. törvény szabályozása szerint: 
 
„5. § Az Nkt. 25. § (7)  Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok 
minimális, maximális és átlag létszámát 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 évsorán 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 Nkt. értelmében, a rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni, hogy hány 
óvodai csoport indítására van szükség ahhoz, hogy az önkormányzat és az által 
fenntartott köznevelési intézmény (óvoda) eleget tudjon tenni feladat ellátási 
kötelezettségének. 
Az Nkt. 4.sz. melléklete a csoportlétszámokat az alábbiak szerint szabályozza: 
 
Osztály- és csoportlétszámok 

 A B 
1 Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok 
2  BA minimum BB maximum BC átlag 
3 Óvoda 13 25 20 

 
A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásakor 
figyelembe kell venni a népesség-nyilvántartás adatait, az óvodák férőhelyeinek 
számát, a szakértői bizottságok által 2 ill. 3 főnek számító (SNI-s) gyermekeket, 
valamint azt a tapasztalatot, hogy a 6. életév betöltése után a szakértői bizottságok  
(Nevelési Tanácsadó, 1.sz. Képességeket vizsgáló Szakértői Bizottság) által kiadott 
szakvélemény vagy szülői kérés alapján több kisgyermek marad továbbra is az 
óvodában. 

Az intézményvezetők az ismert adatok és nyilvántartások alapján elkészítették 
tájékoztató anyagukat a következő nevelési indításának előkészítéséhez.  
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A Telepi óvoda tájékoztató anyaga az előterjesztés 1. sz. mellékletét, a 
Nyiitnikék Óvoda tájékoztatója a 2. sz. mellékletét képezi. 

 
Fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület 
elé: 
 

1. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 5.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozza meg a 2013/2014. nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát:  

Telepi Óvoda:      8 csoport 
Nyitnikék Óvoda:    12 csoport 

Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester 
 

2. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 5.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján a TELEPI ÓVODÁBAN az előírt maximális csoportlétszám 
(25 fő) 20%-al történő túllépését engedélyezi a 2013/2014. nevelési évben az óvoda 
mind a nyolc csoportja esetében, 2013. szeptember 2. napjától.   A csoportlétszám 
emelése többletforrást nem igényel. 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester 
 

3. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi LV. törvény 5.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján a NYITNIKÉK ÓVODÁBAN az előírt maximális 
csoportlétszám (25 fő) 20%-al történő túllépését engedélyezi a 2013/2014. nevelési 
évben - a Szalonka utcai tagintézmény mind az öt csoportjában,  a Vasútsori 
telephelyen működő kettő csoport közül a Pingvin csoportban, és a  Pomázi úti 
székhelyen működő öt csoport közül kettőben, a Katica és a Pillangó csoportban 
2013. szeptember 2. napjától.  A csoportlétszám emelése többletforrást nem igényel. 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester 
 
 
Budakalász, 2013. június 20. 

Rogán László 
  Polgármester 


