ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. május 25-ei ülésére
Tárgy:

Előadó:
Az előterjesztést készítette:
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Előterjesztést véleményezi:

Ügyiratszám:
Tisztelt Képviselő - testület!

Döntés a 2021/2022. tanévben az óvodában
indítandó csoportok meghatározásáról,
csoportlétszám
maximális
átlépésének
engedélyezéséről köznevelési területen
Horváth Zsolt polgármester
Ráthgéberné Laposa Tünde
polgármesteri referens
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján
mellőzve
DFV/1869-2/2021.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Köznev. tv.) 83. § (2) d) pontja
értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.
A Köznev. tv. 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai csoportok minimális és maximális átlaglétszámát
a törvény 4. melléklete határozza meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a
nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá
függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek
átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai
jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja.
A Köznev tv. 4. melléklete szerint az óvodában a minimális csoportlétszám 13 fő, a maximális
csoportlétszám 25 fő.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet) 2. számú melléklete határozza
meg az óvodai működés minimális alapfeltételeit. Az itt felsoroltak kötelező minimumnak számítanak,
melyek nélkül nem működhet szabályosan az óvoda. A rendelet értelmében az óvodai csoportszoba
alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m2 / fő.
Az alapító okiratban kötelező feltüntetni az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámot.
Ennek a létszámnak meg kell felelnie az EMMI rendeletben meghatározott minimális
alapfeltételeknek, tehát csak úgy lehet az alapító okiratban meghatározni a maximális
gyermeklétszámot, hogy minden gyermek számára biztosítva legyen a 2 m2 / fő terület.
Fontos, hogy a létszámtervezés során elegendő teret kell biztosítani az óvoda részére, hogy a 3.
életévüket betöltött gyermekeket, valamint az év közben Dunaföldvárra költözött óvodáskorú
gyermekeket is fel tudja venni az óvodába.
A Köznev. tv. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai jogviszony felvétel vagy átjelentkezés alapján jön
létre. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni vagy átvenni, amelynek körzetében lakik
vagy szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni vagy átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen
az óvoda körzetében lakik. (lakcímkártyáján lakóhelyként vagy tartózkodási helyként Dunaföldvár
szerepel)

Úr-Hosszú Edina a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha igazgatója, az alábbi
tájékoztatást nyújtja Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodai létszámokkal
kapcsolatban:
Jókai utcai óvoda
m2 alapján
aktuális
csoportlé elhelyezhet
ő
tszám
maximális
(fő)
gyermekek
száma
21+1 SNI 27
(3fő)
22
23+1 SNI
(3fő)
24+1 SNI
(2fő)
90+4 SNI
(10fő)

26
24

József téri óvoda
aktuális m2
csoportl alapján
elhelyezh
étszám
ető
(fő)
maximális
gyermeke
k száma
23
23

Iskola utcai óvoda
m2 alapján
aktuális
csoportlé elhelyezhető
maximális
tszám
gyermekek
(fő)
száma

24
23

24
25

27
104 fő

24
23
-

70 fő

70 fő

22+1 SNI 25
(3fő)
25
25

Kossuth utcai óvoda
aktuáli m2
alapján
s
csoport elhelyezhe
létszám tő
maximális
(fő)
gyermeke
k száma
25+1
30
SNI
(2fő)
25
25
-

71+1 SNI 75 fő
(2fő)

50+1
SNI
(2fő)

55 fő

Az alapító okirat szerint összesen 304 férőhelyünk van. 2021 szeptemberben 281 + 6 SNI (összesen
+14 fő) gyermek kezdi meg a nevelési évet, vagyis 295 férőhely lesz betöltve.
A szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 248.
§ (4) bekezdés értelmében, aki az óvodai csoport szervezésére, létszámának meghatározására
vonatkozó előírásokat megszegi szabálysértést követ el. A szabálysértés elkövetője kizárólag az
óvoda vezetője lehet.
A 2021 szeptemberében várható gyermeklétszámra indokolt a 12 óvodai csoport fenntartása.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.
Dunaföldvár, 2021. május 20.
Horváth Zsolt s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.
29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete feladat-és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy

1. a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda Bölcsőde és Konyha részére a 2021/2022. nevelési
évre 12 óvodai csoport indítását engedélyezi.
2. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.)
25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi a csoport létszámának 20%-os túllépését a
Köznev. tv. 2. mellékletben foglaltak figyelembe vételével.
Határidő:
Felelős:

2021.05.31.
Horváth Zsolt polgármester
Úr-Hosszú Edina Ilona a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
Igazgatója

Erről értesül:
1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

