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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Kétpó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

2017. augusztus 02-ai ülésére 

 

a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2017. május 10-11. napján megtörtént az önkormányzati fenntartású óvodában a 2017/2018. 

nevelési évre az óvodáskorú gyermekek beíratása. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§ (2)
 
A gyermek 

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 

napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és 

magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, 

valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező 

óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 

A fenti rendelkezés értelmében a 2017/2018.nevelési évre be kell íratni a 2011. szeptember 1. és 

2014.augusztus 31. között született gyermekeket, akik még nem járnak óvodába és a szülő az 

óvodai nevelésben részvétel alól a gyermek felmentését nem kérte. 

 

Az Nkt. 25.§ (7) bekezdés 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, illetve 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. 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.” 

 



Az Nkt. 4. melléklete szerint az óvodai csoportlétszám legalább 13 fő, legfeljebb 25 fő lehet, az 

átlaglétszám 20 fő. Az óvodai csoportra megállapított maximum létszám a nevelési év indításánál a 

fenntartó engedélyével 20 %-kal átléphető, tehát az óvodai csoportra megállapítható maximális 

létszám a fenntartó engedély alapján 30 főre emelhető. 

 

Az Nkt. 83. § (2) bekezdésének d) pontja alapján a fenntartó jogosult meghatározni az adott 

nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.  

 

A beiratkozások adatai a következők: 

 

 Jelentkezők 

száma 

Várható létszám a 

2017/2018. 

nevelési évben 

Rendelkezésre 

álló csoportok 

száma 

ÁMK 

Napköziotthonos 

Óvoda 

 

      6 

 

          27 

 

          1 

 

A beiratkozás adatai alapján az Óvoda a jelentkező igényeket el tudja látni, az óvodai csoport 

számának bővítésére nincs szükség.  

 

Az ÁMK Napköziotthonos Óvodában a csoportlétszám meghaladja a 25 főt. 

Az óvodai csoportra megállapított maximális csoportlétszám túllépése fenntartói engedélyezése 

indokolt az óvodai csoport tekintetében. 

 

Javaslom, hogy a képviselő-testület engedélyezze a csoportban a maximum létszám 20%-kal való 

átlépését. 

Fentiek alapján a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoport számát az alábbiak szerint 

javaslom engedélyezni. 

 

Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Kétpó, 2017. augusztus 02. 

 

 ………………….. 

 Keresztes Péter Pál 

 polgármester



 
Határozati javaslat 

Kétpó Község Önkormányzata 
……/2017.(……….) képviselő-testületi határozata  

 

a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározása 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján –figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

83.§ (2) bekezdés d) pontjára - az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017/2018. nevelési évben az 

óvodában indítható csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda  1 csoport 

 

2. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011.évi CXC. törvény 25.§(7) bekezdése alapján a 2017/2018. nevelési évre a 

nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximum csoportlétszám legfeljebb 

20%-kal történő túllépését az ÁMK Napköziotthonos Óvoda csoportjában.  

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozat végrehajtásában közreműködik:   

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 
 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség Pénzügyi Iroda, 

Helyben  

6. ÁMK Napköziotthonos Óvoda, helyben 

7. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

Kétpó, 2017. augusztus 02. 

 

 Keresztes Péter Pál dr. Enyedi Mihály  

 polgármester jegyző 
 


