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A Nagycenki Aranypatak Óvodába felvehető maximális gyermeklétszám 

túllépésének engedélyezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nagycenki Aranypatak Óvoda vezetője kezdeményezte az óvodai maximális férőhely túllépé-

sének engedélyezését. Az intézmény három óvodai csoporttal működik, egy-egy csoport legma-

gasabb létszáma 25 gyermek, a maximális létszám 75 gyermek lehet. Jelenleg az óvoda bővítése, 

felújítása zajlik, mely munkálatok 2018/2019. első félévéig eltartanak, ezért ebben az évben új 

csoport nem indítható, csak a következő nevelési évben, ezért indokolt a létszámtúllépés ( kb. 90 

fő teljes év alatt az óvoda létszáma )  engedélyezése.  

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése értelmé-

ben: 

„(7)  Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát 

a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított 

maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz 

százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelé-

si év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. …” 

 

 A Nkt. 4. melléklete szerint: 

 

Csoportlétszámok 

Intézménytípus  Csoportlétszámok 

   minimum  maximum  átlag 

Óvoda 13 25 20 

 

Az intézmény a maximális létszámhatárt (25 fő) átlépi, ezért szükséges a létszámbővítéshez a fenntartó 

engedélye.  

 

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy fenntartói jogosítványainak gyakorlása keretében a 

2018/2019. nevelési évben engedélyezze a Nagycenki Aranypatak Óvodának a maximálisan fel-

vehető csoportonkénti 25, illetve intézményi szinten 75 fős maximális létszám túllépését. 

 

……/2018.(….) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Nagycenki 

Aranypatak Óvodába felvehető, jelenleg 75 fős maximális gyermeklétszám 20 %-os emelé-

séhez azzal, hogy a többletlétszám a három csoport között lehetőleg egyenletesen kerüljön 

elosztásra. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az intézmény 

vezetőjét haladéktalanul tájékoztassa. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Nagycenk, 2018. szeptember 4. 

         Csorba János 

    polgármester 


