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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A veszélyhelyzetben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva hozott 40/2020. (IV. 30.) 

határozatban rendelkeztem a 2020/2021. nevelési évben az önkormányzati óvodákban 

indítható óvodai csoportokról és a kötelező felvétel biztosítása után fennmaradó üres 

óvodai férőhelyek betöltéséről. A beiratkozási adatok alapján akkor nem tűnt indokoltnak 

egyik intézményünket érintően sem az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése 

az új nevelési év kezdetén, ezért a döntésben az került rögzítésre, miszerint az óvodákban 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott maximális 

óvodai csoportlétszámoknak a nevelési év indításánál való túllépéséről a nevelési év 

kezdetéig (szeptember 1-je) születik döntés, amennyiben erre szükség mutatkozik. 

 

A Dombóvári Százszorszép Óvoda vezetője a mellékelt levélben indítványozta három 

csoportban is annak lehetővé tételét, hogy a nevelési évet 25 főnél nagyobb 

csoportlétszámmal kezdjék meg, mivel április óta több költözés is történt Újdombóvárra, 

és így az óvoda felvételi körzetébe is jöttek új óvodai nevelést igénylő gyermekek. 

 

A köznevelési törvény értelmében az óvodai csoportlétszám legalább 13 fő, legfeljebb 25 

fő lehet, az átlaglétszám 20 fő. Az óvodai csoportra megállapított maximum létszám a 

nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-kal – azaz maximum 5 

fővel – átléphető, továbbá akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele 

miatt indokolt. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 

 

Határozati javaslat 

a maximális óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a Dombóvári 

Százszorszép Óvodában a 2020/2021. nevelési év indításánál 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a Dombóvári Százszorszép Óvoda 

nevelési-oktatási intézményben a 2020/2021. nevelési év indításánál engedélyezi a 

nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximális óvodai csoportlétszám 

(25 fő) túllépését a Méhecske és Maci csoportban 1-1 fővel, a Nyuszi csoportban 2 fővel. 
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