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Az előterjesztés tárgya:  Tájékoztató a 2013/2014. évi óvodai beíratásról 

 
Iktatószám: 3615/2013.  
 
A napirend előterjesztője: Polics polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. számú melléklet III/C 4. 
pont 

  
 

 
 

 

 
Meghívott: 
Judikné Linde Teréz – Komló Városi Óvoda vezetője 
Buzásiné Petkó Ildikó – Komló és Térsége Óvoda vezetője 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a még 
bizonyos pontjaiban hatályban lévő közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kotv.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza azokat a 
szabályokat, amelyek a gyermekek óvodai beiratkozásának kérdésével foglalkoznak. 
 
Ezek összefoglalva: 
 
- az óvodai nevelés a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tart (Nkt.); 
- az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven 
belül tölti be, ha ezt a férőhely megengedi (Nkt.); 
- abban az évben, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától 
(szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni (Kotv.); 
- a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 
köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet); 
- a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, 
vagy ahol a szülője dolgozik (Nkt.); 
- a felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt (Nkt.); 
- az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 
véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt (Nkt.). 
 
Az Nkt. 83. § (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, 
a felvétel időpontjáról, továbbá meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát. 
 
Az óvodai csoportok szervezésének szabályait a 2013/2014-es nevelési évre már az Nkt. 
határozza meg. E szerint: a csoport minimum létszáma 13 gyermek/csoport, maximum 
létszáma 25 gyermek/csoport, átlaglétszáma 20 gyermek/csoport.  
 
Az idei évben Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2/2013. (II. 5.) számú határozata 
alapján az óvodai beíratások 2013. április 8-án és 9-én zajlottak. 
 
Az alábbi táblázat mutatja az óvodai beiratkozási adatokat: 
 
Intézmény Óvoda Engedélyezett 

csoportszám 
(férőhelyszám) 

Várható 2013. 
december 31-ei 

létszám 

Átlaglétszám 

Komló Városi 
Óvoda 

Komló Városi 
Óvoda (Tompa 

M. u. ½)  

3 (75) 74 24,6 

Hunyadi u.  3 (75)  63 (+ 5 SNI) 22,6 
Mecsekjánosi  1 (25) 29 29 

Belvárosi  3 (75) 75 (+ 1 SNI) 25,3 

Gesztenyési 1 (25) 24 24 

Szilvási 4 (100) 80 (+3 SNI) 20,75 
Felsőszilvási 3 (75) 65 21,6 

Összesen 18 (450) 410 (+ 9 SNI) 23,27 
 
 



 
A Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Komló és 
Térsége Óvodái esetében a beiratkozási adatok az alábbiak szerint alakulnak: 
 

Intézmény Óvoda Engedélyezett 
csoportszám 

(férőhelyszám) 

Várható 2012. 
december 31-ei 

létszám 

Átlaglétszám 

Komló és Térsége 
Óvodái 

Komló és Térsége 
Óvodái (Sallai u. 

1.) 

5 (125) 111 22,5 

Körtvélyesi 
Óvoda  

6 (150)  142 23,6 

Összesen 11 253 23 
 
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, míg korábban a Kotv. alapján a 6. életévét május 
31-ig betöltött gyermek volt tanköteles. A jogszabályi változásból adódóan, míg a 2012/2013-
as tanévben 186 gyermek ment iskolába, addig ez a szám a 2013/2014-es tanévben 236 
gyermeket jelentett. Az óvodába beiratkozott gyermekek száma lényegesem nem változott az 
elmúlt nevelési évhez képest, míg a 2012/2013-as nevelési év beiratkozásakor 197 gyermek 
iratkozott be, addig a 2013/2014-es nevelési évben ez a szám 185 fő volt, melyből 9 fő sajátos 
nevelési igényű gyermek, így a számított létszám 194 fő. 
 
A beiratkozás eredményeképpen a gyermeklétszám minden óvodában eléri az Nkt.-ben 
meghatározott átlaglétszámot (20 fő). A Mecsekjánosi Óvodában a beiratkozott létszám 29 fő. 
A Kotv. a 2012/2013-as nevelési évben lehetővé tette a fenntartó számára, hogy a maximális 
csoportlétszám (25 fő) túllépését engedélyezze az általa fenntartott intézményben. Ezen 
felhatalmazás alapján az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a Mecsekjánosi Óvoda 
számára engedélyezte a 2012/2013-as nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépését 
és a létszámot a jogszabályi keretek között 33 főben állapította meg. A 33 gyermekből a 
2013/2014-es nevelési évben 9 gyermek ment iskolába és 5 gyermek iratkozott be az 
óvodába, melynek eredményeképpen a várható létszám 29 gyermek lesz a 2013/2014-es 
nevelési évben. 
 
Az Országgyűlés elé beterjesztésre került az Nkt. T/10571 számú módosítása, mely lehetővé 
tenné az óvodai csoportok, iskolai osztályok Nkt. 4. számú mellékletében megállapított 
maximális létszám 20 %-kal történő túllépését. 
 
Az óvodai beíratás a jogszabály értelmében folyamatos, így év közben még történhet 
beiratkozás. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Nkt. 8. (2) bekezdése - 
mely kötelezővé teszi a 3. életévét betöltött gyermek számára a napi 4 óra óvodai 
foglalkozáson való részvételt - 2014. szeptember 1. napjától lép hatályba, melyre az 
óvodáknak fel kell készülni. 
 
A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a képviselő-testület a Komló Városi Óvoda által a 
2013/2014-es nevelési évben indítható csoportok számát 18 csoportban, a Komló és Térsége 
Óvodái komlói feladat-ellátási helyei tekintetében 11 csoportban állapítsa meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
 



H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport 
bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a 2013/2014-es óvodai 
beíratásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület a hatályos jogszabályokat figyelembe véve a 2013/2014. nevelési évben 
szervezhető csoportok számát Komló Városi Óvoda tekintetében 18 csoportban, Komló és 
Térsége Óvodái komlói feladat-ellátási helyei tekintetében 11 csoportban határozza meg.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2013. április 16. 
 
 
         Polics József  
         polgármester 
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