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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

    A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdése 

d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számát.  

„84. § (1) A fenntartó a köznevelési intézmény részére új feladatot az ellátáshoz 

szükséges feltételek biztosításával állapíthat meg. 

. 

. 

. 

 (3) A fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - 

nevelési évben 

a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem 

szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, 

b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem 

szüntettethet meg.” 

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 településre terjed ki, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesíthető. 

Az Nkt. 49. § (1) szakasza alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az 

óvodába a gyermek – az Nkt-ben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után 



vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek 

felvétele folyamatos.  

A következő táblázat mutatja az Nkt. 4. mellékletében szereplő csoportlétszámokat: 

 Minimum létszám Maximum létszám Átlag létszám 

óvoda 13 25 20 

Ezek az adatok a csoportszobák méretének figyelembe vételével értelmezhetők. Az óvodai 

csoportszoba mérete a MAGYAR SZABVÁNY MSZ 242003-1 értelmében 3 m2/fő. 

Esetünkben a csoportszobák alapterülete nem éri el a 45 m2-t. Ennek értelmében 15 főnél nem 

lehetne több a gyermekek létszáma csoportonként. 

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéjébe 2014. május 8-án és 9-én 

megtörtént a 2014/2015-ös nevelési évre való beiratkozás. A beíratottak számát a 2013/2014-

es nevelési évvel összehasonlítva az alábbi táblázattal szemléltetem: 

 

 

 

Kiscsoportos 

 

Középsős 

 

Nagycsoportos 

 

2013/2014-es 

nevelési év 

 

35 fő 

 

35 fő 

 

53 fő 

 

2014/2015-ös 

nevelési év 

 

33 fő 

 

35 fő 

 

53 fő 

 

A 2013/2014-es nevelési évben a gyermekek létszáma 123 fő volt. Az elköltözések és 

betelepülések aránya hasonlóságot mutat.  

A 2014/2015-ös nevelési évben a beíratottak száma 121 fő. Várható azonban, hogy év közben 

is lesznek beíratások, ugyanis szóban már többen is jelezték ezt a szándékukat. 

Átlagos csoportlétszám alakulása a májusi beíratás alapján: 

 

2013/2014 

 

20,5 fő/csoport 

 

2014/2015 

 

20,16 fő/csoport 

 



Az arányszámból is látható, hogy jelentős különbséget a jelenlegi helyzet nem mutat. 

 „Nkt. 25. § (7) 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. 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.” 

Jelenleg az óvodai csoportok száma 6. Az intézmény felelős vezetőjeként nem javaslom a 

csoportok számának 2014/2015 nevelési évre vonatkozó csökkentését, mert intézményünk így 

tökéletesen megfelel az Nkt.-ban előírt létszámfeltételeknek. 

Intézményünkben a speciális nevelési igényű (SNI-s) gyermekek száma jelenleg 4 fő, akiket 

gyermekenként 2 főnek kell tekinteni a csoportlétszám kialakításakor. Ez a 4 gyermek a 

2014/2015-ös nevelési év során is óvodai nevelésben részesül. A mutatószámokat figyelembe 

véve valószínűsíthető az SNI-s gyermekek számának további növekedése, ami - tekintettel 

arra, hogy ezeknek a gyermekeknek az integrált nevelésére való törekvések erősödést 

mutatnak országos szinten - óvodánk esetében is azzal a kötelezettséggel jár, hogy be kell 

fogadni a jelentkező integráltan nevelhető SNI-s gyermekeket. Az Nkt. 47. § (7) szakasza 

kimondja, hogy „Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési 

zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, 

középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan 

fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, 

iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi 

gyermekkel, tanulóval együtt történik." 

A csoportszámok módosítása gazdaságossági szempontból sem indokolt, mert jelenleg a 

feladatfinanszírozásban előírt létszámot sem éri el az alkalmazottak száma. 

 

 

 

 



 

2014. évben 4 hónapra: 

 Óvodapedagógusok 

száma (beleértve a 

vezetőt is) 

Óvodapedagógusok 

nevelő munkáját 

közvetlenül segítők 

száma 

 

Összesen 

Feladatfinanszírozás 

alapján meghatározott 

alkalmazotti létszám 

 

10, 2 fő 

 

8 fő 

 

18, 2 fő 

Ténylegesen alkalmazott 

létszám 

 

 

10 fő 

 

7 fő 

 

17 fő 

 

2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 
A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma 

 
A B C 

 Munkakör Feltétel Létszám 

 
óvodatitkár, iskolatitkár, 

kollégiumi titkár 

intézményenként, ahol a 

gyermekek, tanulók 

létszáma eléri a 100 főt: 

továbbá  

450 gyermekenként, 

tanulónként,  

kollégiumi titkár önálló 

kollégiumonként,  

valamint a székhelyen 

kívül működő kollégiumi 

intézményegységenként 

1 

 dajka óvodában csoportonként 1 

 
gondozónő és takarító 

óvodában 

intézményenként: 

továbbá telephelyenként, 

ahol legalább 3 óvodai 

csoport működik 

1 



    

 
pedagógiai asszisztens 

óvodában 
3 óvodai csoportonként 1 

Óvodánkban 1 fő óvodatitkár, 4 dajka, 2 pedagógus asszisztens és 10 óvodapedagógus 

dolgozik a 6 óvodai csoportban, az óvodapedagógusokat 2 csoportban pedagógus 

asszisztenssel, 1 csoportban gondozónővel helyettesítjük. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el az 

alábbi határozati javaslatot. 

Határozati javaslat 
 
 

Csorvás Város Önkormányzatának     
 …. /2014. (……….). Képviselő-testületi 

határozata 

 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 

a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 

önkormányzati köznevelési intézmény fenntartója, a 

2014/2015-ös óvodai nevelési évben indítható csoportok 

számát 6 óvodai csoportban határozza meg. 

Felelős: Szilágyi Menyhért polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Vicziánné Vincze Mónika 

Intézményvezető 

 

 

Csorvás, 2014. május 19. 


