
 

1 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. június 16-ai  ülésére 

 

Tárgy:  Tájékoztatás   a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es 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: 1  db óvodai előterjesztés 

Iktatószám:  4437-2/2016. 

 

Tisztelt  Képviselő-testület ! 

 

Az óvodai ellátás biztosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a 

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé 

tartozik. 

A nemzeti köznevelésről szóló  2011. évi CXC.  törvény (a továbbiakban:  Nktv.)  83.§ (2) 

bekezdés d) pontjában biztosított felhatalmazás alapján Polgár Város Önkormányzata 

fenntartóként dönt  a  Napsugár Óvoda és Bölcsőde  2016/2017-es nevelési évre vonatkozóan 

indítható óvodai csoportok számáról.  

 

Az Nkt.v. 8. § (2) bekezdése, valamint a   95. § (9) bekezdése értelmében  2015. szeptember  1-

től  lépett  életbe a 3 éves kortól kötelező beóvodázás „ 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 köteles felvenni,  azt az óvodaköteles gyermeket, aki életvitel szerűen az óvoda 

körzetében lakik  

Napsugár Óvoda és Bölcsőde nevelési év előkészítésekor az adategyeztetést a 

népességnyilvántartó  alapján végezte. 

Az intézménybe való beiratkozás  2016. május 2.  –  2016. május 4. közötti időszakban  valósult 

meg az alábbiak alapján: 

 

2016/2017-es nevelési év Gyermeklétszám 

Beiratkozott  gyermekek létszáma 116 fő 

Ebből felmentést kért egy nevelési évre   19 fő 

Tartós betegsége miatt  kért  felmentést az óvodai 

nevelés alól 

   1 fő 

Elutasításra került, mert nem óvodaköteles (2,5 

éves) 

   6 fő 

Felvételt nyert újonnan beiratkozó gyermekek 

száma: 

  91 fő 
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Az óvodába maradó gyermekek száma: (iskolába 

ment 83 fő) 

162 fő 

2016/2017-es nevelési év óvodai létszáma 253 fő 

 

2016/17-es nevelési évben  a nevelőszülőkhöz 

kerülő még várható gyermeklétszám 

10-15 fő 

A lakónyilvántartó 2016.04.07.-ei állapota alapján 

a  nem Polgárra járó óvodáskorú gyermekek száma  

33 fő  

 

Az indítható 9 óvodai csoport figyelembevétele mellett  az óvodai csoportlétszámok   27-30 fő 

között alakulnak. 

 

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

jegyzői határozat keretében 19 gyermek  egy nevelési évre, egy gyermek tartós  betegségére 

való tekintettel  az óvodai nevelés alól kapott felmentést.  6 fő elutasításra került mert még nem 

óvodaköteles. A bölcsődei csoportlétszám az alábbiakban alakult: 

Bölcsödében maradók száma:  3 fő 

Felvett új gyermekek száma:  11 fő 

Összesen:                                14 fő 

 

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

maximális befogadóképessége: 270 fő 

Az óvodai csoportok száma :        9 csoport 

 

A 2016  szeptember 1.-től a  beóvodázásra kerülő gyermeklétszám  253  fő, melyhez  várható 

még az évközben érkező óvodaköteles gyermekek felvétele. 

 

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. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

egészítse ki és a határozati javaslatot fogadja el. 

 

Polgár, 2016. június 07. 

 

 

      Tisztelettel: 

 

 

        Tóth József 

                                                                                               polgármester 
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 Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……………/2016. (VI.16.)  sz. határozata 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

tájékoztatás a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-os nevelési évben 

várható gyermeklétszámáról, valamint a csoportlétszámok kialakításának 

lehetőségeiről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

      1./ A Képviselő-testület  a 2016/2017-es 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) 

bekezdéséven foglalt jogkörében, engedélyezi  a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

intézményben a 2016/2017-es nevelési évben a csoportlétszám maximális 

férőhelyének 20 %-al  történő növelését. 

 

 Határidő:  2016. szeptember 01. 

 Felelős:   Tóth József polgármester 

                            Icsu Ferencné intézményvezető 

 

 

 

 

  

 

 

 


