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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés 
d) pontja alapján a fenntartó joga és feladata, hogy meghatározza az adott nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát. 
 
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a 
felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 
 
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 
történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének 
betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a 
gyermekek felvétele folyamatos. 
 
A törvény kimondja, hogy a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, 
amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda 
vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az 
óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója 
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 
 
Az Nkt. 4. melléklete határozza meg az osztály, csoportlétszámokat, mely szerint a csoportba 
felvehető minimum létszám 13 fő, az átlag 20 fő, a maximum létszám pedig 25 fő. 
  
Az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a 
nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz 
százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a 
nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. 
 
A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda gyermeklétszámának alakulását mutatja be az alábbi 
táblázat a 2014., 2015., 2016., 2017., valamint a 2018. október 1-jei statisztikai adatok 
alapján. 
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Az óvodai gyermeklétszám alapján a 2019/2020-as nevelési évben újabb csoport indítása 
nem indokolt. 
Az indítható csoportszám egyeztetése az intézmény vezetőjével megtörtént. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

I. 
 

Gyulakeszi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019/2020-as 
nevelési évben a fenntartásában működő Gyulakeszi Százszorszép 
Óvodában egy óvodai csoport indítását engedélyezi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény költségvetését ennek 
figyelembevételével terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
II. 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7) bekezdése alapján 
engedélyezi, hogy a fenntartásában működő Tapolcai Kertvárosi 
Óvodában az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a 
2019/2020-as nevelési év indításánál legfeljebb 20%-kal magasabb 
legyen.  

 
Az óvodai csoport maximális létszámának legfeljebb 20%-kkal 
történő átlépése független az indított csoportok számától 
függetlenül akkor is engedélyezi, ha az a nevelési év során új 
gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. 
 
Határidő: 2019. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Gyulakeszi, 2018. november 22. 

 
Szennyainé Kovács Veronika 

polgármester 
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