
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014 május 15-én 
tartandó ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya:  Tájékoztató a 2014/2015. évi óvodai beíratásról 

 

Iktatószám: 3214/2014.  

 

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 7300 Komló, Tompa M. u. ½. 

 

A határozatot kapja: 
Judikné Linde Teréz – Komló Városi Óvoda vezetője 7300 Komló, Tompa M. u. ½. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt), 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. 

 

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. 

 

A csoport-és osztálylétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat az Nkt. 25.§ (7) bekezdése és az Nkt. 4. számú 

melléklete határozza meg. 

 

Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével 

legfeljebb húsz százalékkal átléphető, függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során 

az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. 

 

Az Nkt. 47.§ (7) bekezdés szerint 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 létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi 

gyermekkel együtt történik. 

 

Az Nkt. az óvodai csoportok maximális és a minimális létszámát is meghatározza. A minimális létszámtól csak 

akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése 

indokolja, és átszervezéssel – a gyermekekre háruló aránytalan teher nélkül – nem alakítható ki a minimális 

létszámot elérő létszámú csoport. 

Az Nkt 4. számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok minimális létszáma 13 fő, 

maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet. 

 

A fentiek figyelembevételével a fenntartó által engedélyezhető létszámhatárok: 

 

 

 Minimális 

létszám 

 

Maximális létszám Átlag létszám További 

+20%(120%) 

 

Óvoda  13 25 20 30 

 

 

Az idei évben az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 4/2014. (II. 28.) számú határozata alapján az 

óvodai beíratások 2014. április 23-án és 24-én zajlottak. 

 

Az alábbi táblázat mutatja az óvodai beiratkozási adatokat: 

 

Intézmény Óvoda Engedélyezett 

csoportszám 

(férőhelyszám) 

Várható 2014. 

december 31-ei 

létszám 

Átlaglétszám 

Komló Városi Óvoda Komló Városi 

Óvoda 

(Tompa M. u. 

½)  

3 (75) 72 24 

Hunyadi u.  3 (75)  60 (+ 4 SNI) 21,3 

Mecsekjánosi  1 (25) 29 29 

Belvárosi  3 (75) 74 (+ 1 SNI) 25 

Gesztenyési 1 (25) 26 26 

Szilvási 4 (100) 73  18,2 



Felsőszilvási 3 (75) 54 18 

Körtvélyesi 

Óvoda 

6 (150) 129 (+7 SNI) 22,6 

Kökönyösi 

Óvoda 

5 (125) 

 

111 (+2 SNI) 22,6 

Összesen 29 (725) 556 (+14 SNI) 19,6 

 

 

Az óvodába beiratkozott gyermekek száma sajnos csökkent az elmúlt nevelési évhez képest, míg a 2013/2014-es 

nevelési év beiratkozásakor 185 gyermek iratkozott be, addig a 2014/2015-ös nevelési évben ez a szám 160 fő 

volt. 

 

A beiratkozás adataiból megállapítható, hogy a gyermeklétszám 2 óvodában (Szilvási és Felsőszilvási) nem éri el 

az Nkt.-ben meghatározott átlaglétszámot, azonban minden óvodában meghaladja a minimum létszámot. A 

Mecsekjánosi, valamint a Gesztenyési Óvodában a beiratkozott létszám meghaladja a maximális létszámot.  

 

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 - 2015. szeptember 1. 

napjától lép hatályba. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a képviselő-testület a Komló Városi Óvoda által a 2014/2015-ös 

nevelési évben indítható csoportok számát 29 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 2014/2015 évi óvodai beíratásról szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a hatályos jogszabályokat figyelembe véve a 2014/2015. nevelési évben szervezhető 

csoportok számát a Komló Városi Óvoda tekintetében 29 csoportban határozza meg.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

Komló, 2014. április 24. 

 

         Polics József  

         polgármester 


