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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy:  Javaslat a Budakalászi Nyitnikék Óvodában a csoportlétszámok emelésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2022/2023. nevelési évre vonatkozó, 2022. április 25-26-án tartott óvodai előjegyzés során, 

a Budakalászon élő óvodaköteles gyermekeken kívül, nagy arányban kértek óvodai felvételt 

olyan családok, akik a nyár folyamán óvodaköteles gyermekkel fognak Budakalászra költözni. 

Szintén nagy számban kértek 2022. szeptember 1-től óvodai elhelyezést gyermeküknek olyan, 

már budakalászi családok, akiknek gyermeke csak 2022 őszén fogja betölteni 3. életévét, 

tehát a jogszabály alapján nem óvodakötelesek, de szüleik 2023. szeptember 1-ig nem tudják 

megoldani napközbeni felügyeletüket, tehát szociális okokból szükséges intézményi 

elhelyezésüknek megoldása. 

Annak érdekében, hogy indokolt esetben a gyermekek intézménybe kerülésére minél 

szélesebb mozgástér álljon rendelkezésre, szükséges a 2011. évi CXC. törvény 4. 

mellékletében meghatározott maximális csoportlétszám (25 fő) 20 %-kal történő túllépésének 

engedélyezése 2022. szeptember 1-től a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Pomázi úti székhelyén 

a Süni, Pillangó és a Katica csoportban, illetve a Budakalászi Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai 

Tagintézményében, mind a hat csoportban. 

A csoportlétszám túllépésének engedélyezése miatt nem kell módosítani az intézmény Alapító 

okiratát. 

A megnövekedett létszámra – amennyiben valóban túllépésre kerül -, a 2022. október 1-i 

statisztika alapján többlet normatíva igénylésére lesz mód októberben, vagy 2023. év 

januárban a normatíva elszámolás keretében. Ugyanez igaz a többlet gyermekétkeztetésre is. 

A normatíva a többlet költségeknek körülbelül 85%-át fedezi, de előre nem lehet pontos 

többletköltséget meghatározni. Az állandó költségek a csoportlétszám túllépés következtében 

nem változnak. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25.§. (7) bekezdésében foglaltak alapján a 2022/2023. nevelési évre 

2022. szeptember 1. napjától a Budakalászi Nyitnikék Óvodában meghatározott maximális 

csoportlétszám (25 fő) 20%-kal történő túllépését engedélyezi. Ez a rendelkezés az Óvoda 

Pomázi úti székhelyén a Süni, a Pillangó és a Katica csoportot, illetve a Szalonka utcai 

Tagintézményben mind a hat csoportot érinti. Az engedélyezett csoportlétszám emelés az 

intézmény alapító okiratában meghatározott maximális befogadólétszámot nem haladja meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Budakalász, 2022. június 13. 

 dr. Göbl Richárd 

 polgármester 


