
 

                                        
                                        
                                        

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                
                                
                                

                       
                                

    Maximális csoportlétszám túllépés engedélyezése a Gyöngyös-kert 
óvodában a 2016/2017. nevelési évre  

                                
                                

                       
                                

    Mészárosné Baán Ildikó óvodavezető 
                                
                                

                       
                                

    Mészárosné Baán Ildikó óvodavezető 
                                
                                
                                
                  
                                

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) 
bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                
                                

                  
                                

    nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel az 
Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület 
egyszerű többségű (a jelen lévő önkormányzati képviselők több 
mint felének) igen szavazata szükséges. 

                                
                                
                                

  Gencsapáti, 2016. augusztus 9.                 
                                
                                
                                

              (: Mészárosné Baán Ildikó s. k. :)    
                 óvodavezető       
                                
                                
                                

 
 
 
 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A csoportlétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése és az Nkt. 4. számú melléklete határozza meg.  
 

Az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok 
minimális, maximális és átlaglétszámát 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 év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.  
 

Az Nkt. 4. számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok minimális létszáma 13 
fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet.  
 
 
Az óvodai beiratkozási adatok alapján a Gyöngyös-kert Óvodában és a Vassurányi tagóvodában 
szükségessé vált a maximális csoportlétszám túllépés fenntartói engedélyezése, ezért kérem a 
Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulástól, mint fenntartótól, hogy  
 

e n g e d é l y e z z e 
 

a 2016/2017. nevelési évben a Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda 4 csoportjában, és a Vassurányi 
Tagóvodában a gyermeklétszám 25 főről 30 főre történő emelését. 
 
 
A Gyöngyös-kert Óvoda Alapító Okirata a gyermeklétszámot csoportonként maximálisan 30 főben 
határozza meg. 
 
A maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépésének engedélyezése a Gyöngyös-kert 
Óvodában a szülői igények kielégítése, valamint elutasítások elkerülése miatt indokolt és a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján teljesíthető.   
Oktatásszervezési szempontból az óvodavezető által benyújtott kérelem engedélyezhető, a 
gyermekek biztonságos, megszokott színvonalú ellátását a fenti létszámtúllépések nem 
veszélyeztetik.  
 
A Társulás működését meghatározó Társulási megállapodás 2.6. pont a) alpontja alapján az adott 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, valamint a csoport 
átlaglétszámtól történő eltérésének engedélyezése a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik, 
Gencsapáti Község Önkormányzata javaslattételi joggal rendelkezik.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és csatolt határozati javaslat 
elfogadására.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
       

 

 
 

 

 
                            
                            

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja és javasolja, hogy a Gyöngyös-kert Óvoda 
Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa fenntartói 
hatáskörében engedélyezze a Gyöngyös-kert Óvoda 4 
csoportjában, és a Vassurányi Tagóvodában a 25 fős 
csoportlétszám 30 főre emelését a 2016/2017-es nevelési 
évben. 

  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási 
Tanács augusztusi ülésén képviselje a képviselő-testület 
álláspontját. 

  

                            
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester   

     Határidő: 2016. augusztus 31.   
                             
                             

 


