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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

                    Telefon: (28)- 507-132      

                                                                      „Nyílt ülésen tárgyalandó”  
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2020. május 27-i ülésére 

 
 
 

Tárgy: Óvodában indítható csoportok számának meghatározása 
 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) 
bekezdés b) és d) pontja értelmében a fenntartó meghatározza az indítható csoportok számát 
az alábbiak szerint: 
„83. § (2) bekezdés: A fenntartó 
 „d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott 
tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok 
számát,” 
Az Nkt) 8. § (1) bekezdése értelmében:  

„8. § Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 
amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra 
készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy 
ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető” 
Az Nkt. 4. számú melléklete meghatározza a létszámhatárokat, mely az óvoda esetében: 

 Minimum 
létszám 

maximum 
létszám 

Átlag 
létszám 

óvoda  13 25 20 
 

 
A Kistarcsai Gesztenyés Óvodába az óvodai beiratkozásra - a Képviselő-testület 35/2020. 
(II.19.) sz. határozata alapján - 2020. április 27-30-ig került volna sor, de a koronavírus miatt 
kihirdetett vészhelyzet miatt az óvodai beiratkozás a 2020/2021 nevelési. illetve tanévre 
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történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25.) EMMI 
határozata szerinti eljárásrendet kellett követni. 
A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felvette a körzetébe tartozó 
azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A 
beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül 
majd sor. Az óvodának férőhelyet kell biztosítani ezeknek a gyermekeknek a szülő külön 
jelzése nélkül is. A körzetbe tartozó gyermekek adatait az Oktatási Hivatal KIR portáljáról 
lehetett letölteni. 

Jelenleg a Kistarcsai Gesztenyés Óvodának az alapító okirat szerinti maximális 
gyermeklétszáma 607 fő (Gesztenyés Óvoda 447 fő, Tölgyfa Óvoda 160 fő), a csoportok 
száma 21. 

 

Körzetes gyermekek száma (KIR adata) : 118 fő (ebből 48 fő jelezte jelentkezését az 
intézménynek elektronikus formában) 

Körzeten kívüli jelentkezés: 5 fő 
Előjegyzésbe felvett gyermekek száma: 26 fő (2020.12.31-ig.) 
Más óvodába felvett 3 éves gyermekek száma: 24. fő 
Felmentés, külföldi tartózkodás: 10 fő 
 
Felvételt nyert gyermekek száma: 89 fő 
Gesztenyés Óvoda: 70 fő 
Tölgyfa Óvoda 19 fő 
 
 

Jelenlegi gyermeklétszám az intézményben: 484 fő 
Gesztenyés Óvoda: 343 fő 
Tölgyfa óvoda: 141 fő 
 
A 2020/2021. nevelési évben: 
Iskolába menő gyermekek létszáma: 135 fő (Gesztenyés Óvoda 70 fő, Tölgyfa Óvoda 19 fő. 
Másik óvodába átmenő gyermekek száma: 19 fő 
 
2020. szeptember 1-én várható gyermeklétszám: 419 fő (+ 9 fő sajátos nevelési igényű) = 
428 fő 
 
A gyermeklétszám csökkenése és a Szent Anna Katolikus Óvodába (továbbiakban: katolikus 
óvoda) beíratott 33 gyermek miatt a 2020/2021-es nevelési évben a meglévő 21 csoport 
indítása esetén csoportlétszám 20,3 fő lenne. 
A 2019/2020-as nevelési év végén az óvodából 7 fő óvodapedagógus és 1 dajka távozik.  A 
katolikus óvodába 3 óvodapedagógus, 1 dajka megy át, 2 óvodapedagógus nyugdíjba vonul, 2 
fő óvodapedagógus szülési szabadságra megy.   
Az intézmény az elmúlt években is folyamatos létszámhiánnyal működött, ami rendszeres 
csoportösszevonást eredményezett. 
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Az állami normatíva elszámolás alapja a tényleges gyermeklétszám. Az óvodavezető 
számításai szerint a várható gyermeklétszám 38 fő pedagógus bérét fedezi, a mostani 42 fő 
pedagógus létszámhoz viszonyítva. 
 
 
Mindezek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
A Képviselő-testület a 2020/2021. nevelési évre a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában 19 
csoport indítását engedélyezi, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határidő: Az óvodai csoportok engedélyezése esetében: 2020. szeptember 1. 
Felelős: Juhász István polgármester 
           
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2020. május 5. 
 
 
 
 
 Juhász István 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


