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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Tájékoztatás   a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os nevelési évben várható  

gyermeklétszámáról, valamint a  csoportlétszámok  kialakításának lehetőségeiről 

 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

   Makó Sándorné  művelődési előadó 

         Icsu Ferencné  intézményvezető 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  

Melléklet: 2  db óvodai előterjesztés 

Iktatószám:  4826-1/2015. 

 

A Képviselő-testület 29/2015. (III.18.) számú  határozatában  az óvodai kapacitás bővítés 

tárgyában  hozott döntésében megfogalmazta, hogy  a  pályázati eljárás lefolytatásának és a 

beruházás megvalósulásának időpontjáig az önkormányzat a  2015/2016-os nevelési évben  

igényként felmerülő  két új óvodai csoport elhelyezését nem tudja biztosítani. Fentiek  

figyelembevétele mellett   a Napsugár Óvoda és Bölcsőde vezetőjének  feladatul tűzte ki, hogy 

- mérje fel a városban a 2015/2016. nevelési évben beóvodázásra váró 

gyermeklétszámot, 

-  a rendelkezésre álló alapító okiratban meghatározott  óvodai férőhelyek  

kihasználására készítse el az óvoda felvételi tervét, 

   - a felmérés eredményéről, a felvételi tervről készítsen előterjesztést a 

fenntartó részére. 

A határozatban megfogalmazottak alapján az intézmény vezetője elkészítette a felmérést és 

annak kiegészítését,  mely az előterjesztés   mellékletét képezi. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC.  törvény (a továbbiakban:  Nktv.)  8. § (2) 

bekezdése  és a  95. § (9) bekezdése értelmében  2015. szeptember  1-től  lép életbe a 3 éves 

kortól kötelező beóvodázás.  

Az Nktv. 8.§ (2) bekezdése alapján  „ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 

óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények 

esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, 

a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 

képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 

Az óvoda által megküldött adatok alapján  a 2015/2016-os nevelési évben az óvodai létszám az 

alábbiak alapján alakul: 

A 2015/2016-os tanévre óvodába beíratott gyermekek száma:  96  fő 

Még nem iratkozott be (felszólított  óvodaköteles gyermek):      9 fő 

Ebből: Felszólítást követően, külföldi tartózkodás bejelentése:   3 fő                                                                   

Elköltözött másik településre                                            1 fő 

Tartós beteg:              1 fő 

Beiratkozott:              1 fő 

 

3 gyermek felkutatásában a  Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálat segítségét kértük. 



 

2 

 

                       

 

A  törvény adta lehetőségekkel élve   20 szülő  nyújtott be  kérelmet a jegyző felé, mely esetben 

jegyzői határozat keretében  mind a 20 gyermek  felmentést kapott a 2015/2016-os nevelési 

évben az óvodakötelezettség teljesítése alól, 6 fő elutasításra került mert még nem 

óvodaköteles, 8 fő a bölcsödébe nyert felvételt.  

 

A legfrissebb információk alapján    a várható gyermeklétszám adatai a 2015/2016-os tanévben 

a következőképpen alakul: 

 

Az óvoda jelenlegi  gyermeklétszáma:   241 fő 

Iskolába menő gyermekek száma:                           60  fő  

 

Óvodában maradó gyermekek száma:    181  fő 

A 2015/16-os nevelési évet elkezdő gyermekek száma:    63 fő 

Összesen:                   244 fő 

 

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Alapító okirata alapján   az engedélyezett férőhely száma, 

maximális befogadóképessége: 270 fő 

Az óvodai csoportok száma :         9 csoport 

 

A 2015  szeptember 1.-től a  beóvodázásra kerülő gyermeklétszám  244  fő, melyhez  várható 

még az évközben érkező óvodaköteles gyermekek felvétele. 

 

Az intézményvezető  a tájékoztató anyag elkészítésekor még nem volt ismeretében a tényleges  

óvodai létszámadatoknak, ezért  az abban  feltüntetett gyermeklétszám 275 főben  került 

meghatározásra.  Ehhez  a létszámhoz került   a csoportlétszámok, valamit a csoportszobák 

kialakítására  vonatkozó  javaslat  is elkészítve 3 alternatívában. 

Az első alternatíva a tornaterem átalakításával  két ideiglenes csoportszobával  oldaná meg  a 

törvényben előírt  25 főben maximalizált csoportlétszám kialakítását, ezt a  javaslatot  az óvoda 

nevelő testülete is támogatta.    Az átalakítás költségvonzata:  782.400.- Ft. 

A második alternatíva a volt  Matáv épület lakásrészében  egy csoportszoba kialakítását célozza 

meg, melynek költsége:  429.800.- Ft. 

A harmadik alternatívában a jelenlegi 9 csoportban kerülnének az óvodások elhelyezésre, mely 

plusz költséggel nem járna, azonban  a   magas  gyermeklétszám miatt, délelőttönként kis 

létszámú fejlesztő csoportok  kialakításával kellene a meglévő hátrányokat kompenzálni. 

A fejlesztő szobában a fejlesztő pedagógus által a napközben kisebb csoportokban történő 

fejlesztéssel a zsúfoltság  átmenetileg megszüntethető lenne, melyhez további humánerőforrás  

növelése lenne indokolt. 

 

Miután az óvodában a  2015/2016-os nevelési évet   várhatóan  244 fő  kezdi meg,  így a 

javaslatok közül a  harmadik  alternatíva a legoptimálisabb és leggazdaságosabb megoldás, 

mely alapján továbbra is  9 óvodai csoport működésével   biztosítjuk az óvodai ellátást. 

Az  NKtv.  24. § (7) bekezdése   fogalmazza meg az óvodai csoportok  maximális  és 

átlaglétszámát, mely alapján a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz 

százalékkal átléphető  az indított csoportok száma.  Fenti törvényre való  hivatkozással  az 

intézményvezető  kérte a fenntartó hozzájárulását a  maximális csoportlétszámok 20 %-os 

növeléséhez. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat  tárgyalja meg, véleményével, észrevételével 

egészítse ki és a határozati javaslatot fogadja el. 

 

Polgár, 2015.  május 20. 

 

 

      Tisztelettel: 

 

 

        Tóth József 

                                                                                               polgármester 

 

 

 

 

 

 

 Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……………/2015.(V.28.)  sz. határozata 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  

a tájékoztatás a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os nevelési 

évben várható gyermeklétszámáról, valamint a csoportlétszámok 

kialakításának lehetőségeiről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

      1./ A Képviselő-testület  a 2015/2016-os nevelési évben a Napsugár Óvoda és 

Bölcsődében indítható csoportlétszámot   9 csoportban  hagyja jóvá. 

 

      2./ A Képviselő-testület a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 24. § (7) 

bekezdésében foglalt jogkörében, engedélyezi  a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

intézményben a 2015/2016-os nevelési évben a csoportlétszám maximális 

férőhelyének 20 %-al  történő növelését. 

 

 Határidő:  2015. szeptember 01. 

 Felelős: Tóth József polgármester 

                          Icsu Ferencné intézményvezető 

 

 

 

 

  

 

 

 


