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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 1/2015. (II. 17.) számú határozata 
alapján az óvodai beíratások 2014. április 20-án és 21-én zajlottak. 
 
Az alábbi táblázat mutatja az óvodai beiratkozási adatokat: 
Intézmény Óvoda Engedélyezett 

csoportszám 
(férőhelyszám) 

Várható 2015. 
december 31-ei 

létszám 

Átlaglétszám 

Komló Városi Óvoda Komló Városi 
Óvoda (Tompa 

M. u. 1/2.)  
3 (75) 76 25,33 

Hunyadi u.  3 (75) 61 (+ 5 SNI) 22 
Mecsekjánosi  1 (25) 23 23 

Belvárosi  3 (75) 74 (+ 3 SNI) 25,66 

Gesztenyési 1 (25) 23 23 

Szilvási 4 (100) 81 (+ 1 SNI) 20,5 



Felsőszilvási 
3 (75) 55 18,33 

Körtvélyesi 
Óvoda 6 (150) 130 (+ 9 SNI) 23,17 

Kökönyösi 
Óvoda 

5 (125) 
 

91 (+ 3 SNI) 
18,8 

 
Összesen 29 (725) 614 (+ 21 SNI) 22,2 

 
Az óvodába beiratkozott gyermekek száma sajnos csökkent az elmúlt nevelési évhez képest, míg a 
2014/2015-ös nevelési év beiratkozásakor 160 gyermek iratkozott be, addig a 2015/2016-os nevelési 
évben ez a szám 137 fő volt. 
 
A beiratkozás adataiból megállapítható, hogy a gyermeklétszám 2 óvodában (Felsőszilvási és 
Kökönyösi) nem éri el az Nkt.-ben meghatározott átlaglétszámot, azonban minden óvodában 
meghaladja a minimum létszámot. A Komló Városi Óvodában, valamint a Belvárosi 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 Tisztelt Képviselő-testület a 19/2015. (III. 5.) sz. határozatában elvi döntést hozott arról, hogy a 
Komló Városi Óvoda csoportjai számának 29-ről 26-ra csökkentését támogatja. Illetőleg felkérte a 
polgármestert az átszervezéshez szükséges egyeztetések lebonyolítására és a végleges előterjesztés 
elkészítésére, melynek határideje a 2015. májusi rendes testületi ülés. 
 
Az átszervezéssel három tagóvoda érintett: a Szilvási, a Felsőszilvási és a Kökönyösi. 
 
A fentieknek megfelelően a Komló Városi Óvoda átszervezésével kapcsolatban az Nkt. 84. § (3) 
bekezdésének előírásai szerint az átszervezéshez szükséges egyeztetések lezajlottak, és beszerzésre 
került az 
 

- intézményi alkalmazotti közösség, 
- a szülői munkaközösség, 
- a települési német és roma nemzetiségi önkormányzat 

 
támogató véleménye (melyek a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési- és 
Intézmény-felügyeleti Irodáján – 7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 216. iroda – megtekinthetőek).  
 
A fent írtakra, és a részletesen bemutatott beiratkozási adatokra tekintettel javaslom, hogy a 
képviselő-testület a Komló Városi Óvoda által a 2015/2016-os nevelési évben indítható csoportok 
számát 26 csoportban állapítsa meg az alábbiak szerint: 
 

- Komló Városi Tagóvoda:  3 csoport  
- Hunyadi Tagóvoda:   3 csoport  
- Mecsekjánosi Tagóvoda:  1 csoport  
- Szilvási Tagóvoda:   3 csoport 
- Felsőszilvási Tagóvoda:   2 csoport 
- Belvárosi Tagóvoda:   3 csoport 
- Gesztenyési Tagóvoda:   1 csoport 
- Kökönyösi Tagóvoda:   4 csoport 
- Körtvélyesi Tagóvoda:   6 csoport 
Összesen:     26 csoport 



 
A Kökönyösi Tagóvodában, ha a korábbi 5 csoport helyett 4 csoport indul 2015. szeptemberétől, úgy 
lehetőség nyílik egy tornaszoba kialakítására, mellyel eleget tesz a Komló Városi Óvoda az ezzel 
kapcsolatos jogszabályi kötelezettségének. Az egyik normál méretű földszinti csoportszoba kerülne 
átalakításra oly módon, hogy két falra bordásfalakat erősítenének, illetve feltétlenül szükséges 
ablakvédő hálók felszerelése is, továbbá mozgásfejlesztő eszközöket szereznének be (az előzetes 
becslések szerint kb. 650 000,- Ft értékben).   
 
Az átszervezés következtében 6 pedagógus és 3 pedagógiai munkát segítő alkalmazott munkája válik 
szükségtelenné. A 2015-2017. közötti időszakban nyugdíjba vonuló közalkalmazottak felmentése és a 
tartós távollévők helyettesítését ellátó, határozott idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezők 
kinevezésének lejárata révén ténylegesen 4 álláshely (3 óvónő és 1 dajka) megszüntetése szükséges 
2015. évben. Az érintett dolgozók a nők kedvezményes (40 éves) nyugdíját igényelhetik 2015. 
december 31. napjától. Ennek megfelelően a felmentési idők (8 hónap) 2015. május 1-jével 
indulnának, melynek utolsó 4 hónapjában a közalkalmazottak mentesülnének a munkavégzési 
kötelezettség alól, jogviszonyuk pedig 2015. december 30-án szűnik meg, és ténylegesen erre a 4 
álláshelyre lehet benyújtani a létszámcsökkentési pályázatot. 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete Komló 
Város 2015. évi költségvetéséről és végrehajtási rendjéről 5. sz. melléklete a Komló Városi Óvoda 
engedélyezett létszámát 108 főben határozta meg. 
 

Intézmény 
neve 

8/2015. (III. 6.) 
Ökr. szerinti 

létszám 

Létszám-
csökkentés 

Létszám-
csökkentési 
pályázatban 

érintett létszám 

Engedélyezett 
létszám 2015. 

szeptember 1-től 

Komló Városi 

Óvoda 
108 fő  - 4 fő 4 fő 104 fő 

 
 
2016-ban további két (1 óvónő és 1 dajka), 2017-ben pedig újabb 3 álláshely (2 óvónő és 1 dajka) 
megszüntetésére lesz szükség. 
 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 2. pont 
alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter – a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – pályázatot írt 
ki.  
 
A pályázati támogatás célja, hogy központi költségvetési forrásban részesüljenek azok a települési 
önkormányzatok, amelyek az általuk fenntartott intézményben a feladatellátás ésszerű megszervezése 
folytán létszámcsökkentést hajtanak végre, az emiatt jelentkező többletköltségeik teljesítéséhez. A 
legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkező foglalkoztatott esetén kizárólag egy havi felmentési 
illetmény és annak szociális hozzájárulási adója támogatható. 
 
2015. évben három alkalommal lehet pályázatot benyújtani, I. ütemben 2015. május 12-ig, II. ütemben 
2015. augusztus 11-ig, III. ütemben 2015.október 22-ig. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint 
a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 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 sportbizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Komló Városi Óvoda átszervezéséről és 
létszámcsökkentéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.)  A Képviselő-testület a hatályos jogszabályokat figyelembe véve a 2015/2016. nevelési évben 

szervezhető csoportok számát a Komló Városi Óvoda tekintetében 26 csoportban határozza 
meg.  

2.) A Képviselő-testület támogatja a Komló Városi Óvoda Kökönyösi Tagóvodájában a 
tornaszoba kialakítását, és a felkéri a polgármestert, hogy a soron következő rendes képviselő-
testületi ülésre mérje fel a fejlesztés költségeit és tegyen javaslatot a fejlesztés forrásainak 
biztosítására. 

3.) A Képviselő-testület a Komló Városi Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát 2015. 
szeptember 1. napjától 104 főben határozza meg. 

4.)  A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az álláshelyek számának változását a 
költségvetési rendeleten annak soron következő módosítása alkalmával vezesse át. 

5.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2015. évi II. 
ütemében az alábbiak szerint megvalósult létszámcsökkentés esetében támogatási igény 
kerüljön benyújtásra: 

 

Intézmény 
neve 

8/2015. (III. 6.) 
Ökr. szerinti 

létszám 

Létszám-
csökkentés 

Létszám-
csökkentési 
pályázatban 

érintett létszám 

Engedélyezett 
létszám 2015. 

szeptember 1-től 

Komló Városi 

Óvoda 
108 fő  - 4 fő 4 fő 104 fő 

 
6.) A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a létszámcsökkentéssel érintett 

álláshelyen foglalkoztatottak – jogviszonyban töltött idejének megszakítása nélküli – 
foglalkoztatására a települési önkormányzat által alapított más költségvetési szervnél, az 
előreláthatóan megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs 
lehetőség. 

7.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat által alapított költségvetési szervek 
közötti létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét megvizsgálta, és ennek ismeretében 
döntött az intézmények létszámcsökkentéséről a 2015. évre vonatkozóan. 

8.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem 
kerülnek visszaállításra, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályból adódó 
többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

9.)  A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy saját forrásból a jogszabályban meghatározott 
juttatásokat nem képes teljesíteni. 

10.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2015. évi II. 
fordulójában, a támogatás igényléséről intézkedjen. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Komló, 2015. április 29. 
 
         Polics József  
         polgármester 


