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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Tárgy:  Javaslat a 2022/2023. nevelési évtől kezdődően a Budakalászi Telepi 

Óvodában az óvodai csoportlétszámok emelésére  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budakalászi Telepi Óvodában ellátandó óvodás gyermekek létszáma, valamint az 

intézményben működő csoportok szervezése indokolttá teszi az ellátás biztosítása és 

az intézmény jogszerű működése érdekében, hogy a 2022/2023. nevelési évben az 

óvoda valamennyi csoportjában a fenntartó engedélyezze a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott törvényi csoportlétszám (25 fő) 20%-

kal történő túllépését. 

A megnövekedett létszámra a 2022. október 1-i statisztika alapján többlet normatíva 

igénylésére lesz mód vagy 2023. év januárban a normatíva elszámolás keretében. 

Ugyanez igaz a többlet gyermekétkeztetésre is. A normatíva a többlet költségek 

körülbelül 85%-át fedezi, de előre nem lehet megmondani a többlet költség összegét. 

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 Telepi Óvodában 

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

engedélyezi mind a nyolc csoportban. Az engedélyezett csoportlétszám emelés az 

intézmény alapító okiratában meghatározott maximális befogadó létszámot nem 

haladja meg. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
Budakalász, 2022. május 25. 
 
 
       dr. Göbl Richárd   

   polgármester 
 
 


