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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2019. április 29-30. napján megtörtént az önkormányzati fenntartású óvodába az 
óvodáskorú gyermekek beíratása a 2019/2020. nevelési évre. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) 
bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású óvoda esetében 
a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a 
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 5. életév betöltéséig felmentést adhat a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A fenti rendelkezés 
értelmében a 2019/2020. nevelési évre be kellett íratni a 2013. szeptember 1. és 2016. 
augusztus 31. között született azon gyermekeket, akik még nem járnak óvodába és a 
szülő nem kérte az óvodai nevelésben részvétel alól a gyermek felmentését  
 
Az Nkt. értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő a 
gyermek felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az 
óvodába a gyermek – a törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése 
után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermeket elsősorban abba 
az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője 
dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a 
felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több 
óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a 
felvételre.  
 
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda 
körzetében lakik. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint életvitelszerű ott 
lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében 
található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási 
helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta 
szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet 
következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy 
tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az 
óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába 
jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként 
igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a 
területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló 
nyilatkozatot. Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett 
bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az 
óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az 
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életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az 
óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt 
legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy 
alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a 
gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és 
ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. 
 
A Nkt. 4. melléklete 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 minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha 
azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja. 
 
A beiratkozások adatai a következők: 
 

Feladatellát
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létszáma 
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Alapító 
okirat szerint 

a felvehető 
maximális 

gyermeklétsz
ám 

Szivárvány 
Óvoda 
(székhely) 

164 36 128 164 6 165 

Zöld Liget 
Tagóvoda 

109 26 75 101 4 120 

Százszorszép 
Tagóvoda 

125 28 95 122 5 140 

 
A beiratkozás adatai alapján az óvodák a jelentkező igényeket el tudják látni, az 
óvodai csoportok számának bővítésére és a szakmai létszám emelésére emiatt nincs 
szükség. Az újonnan beíratott gyermekek száma összességében kevesebb, mint az 
intézményt elhagyó és iskolát kezdők száma, de több olyan három év alatti gyermek is 
van, aki a nevelési megkezdése után fognak várhatóan beíratni. 
 
A következő nevelési évben változatlanul 15 óvodai csoport indítása indokolt az 
önkormányzati fenntartású óvodában azzal, hogy a nevelési év indításánál ebben az 
évben is javasolt a maximális gyermeklétszám átlépésének engedélyezése a csoportok 
többsége esetében. A nevelési egységek továbbra is vegyes életkorúak, a csoportba 
sorolásnál az óvodavezető a szülői kéréseket és az óvodapedagógusok véleményét 
veszi figyelembe ügyelve a csoportok korösszetételének hasonlóságára és az 
esélyegyenlőségre. Nem mellékes az sem, hogy a csoportban hány fő a sajátos nevelési 
igényű gyermek, akik nagyobb törődést igényelnek az óvodapedagógusok részéről. A 
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jelenlegi nevelési év kapcsán egy évvel ezelőtt a testület az alábbiak szerint 
engedélyezte a maximális csoportlétszám túllépését a nevelési év kezdeténél: 
 

a) A székhelyen működő feladatellátási hely (Szivárvány Óvoda) egy 
csoportjában (Pitypang) 4 fővel, egy csoportján (Cirmi) 3 fővel, a többi 
csoportjában két fővel. 

b) A Zöld Liget Tagóvoda mind a négy csoportjában 3 fővel. 
c) A Százszorszép Tagóvoda három csoportjában (Pillangó, Süni és 

Nyuszi) három fővel.  
 
A csoportlétszámok kapcsán a törvényi korlátok mellett az a jogszabályi rendelkezés is 
relevanciával bír, miszerint egy gyermekre az adott csoportszobában legalább 2 m2 
nagyságú területnek kell esnie (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklete). 
 
Az intézményvezető tájékoztatása szerint a székhelyen mind a hat csoportban 
meghaladja a várható tényleges gyereklétszám a 25 főt az új nevelési év első napján, a 
Zöld Liget Tagóvodában a két csoportban, az újdombóvári Százszorszép Tagóvodában 
pedig a jelenlegi adatok szerint egyik csoportban sem. A fenti táblázat is prezentálja, 
hogy a székhelyen működő óvoda szinte teljesen eléri az alapító okirat szerint 
férőhelyszámot, vagyis év közben a jelen állás szerint nem tud felvenni egy gyermeket 
sem. Ez nem jelent problémát, mivel a felvételi körzete megegyezik a Zöld Liget 
Tagóvodával, vagyis oda átirányíthatók az év közbeni jelentkezők. A beiratottakon 
kívül is van érdeklődés mindhárom feladatellátási helyre, illetve a nyár végéig a 
tapasztalatok szerint általában még történnek el- és beköltözések.  
 
A fentiek és az intézményvezetői kérés alapján javaslom, hogy a képviselő-testület 
engedélyezze az óvodai csoportra megállapított maximális létszám átlépését az 
alábbiak szerint az alapító okirat szerinti maximális felvehető gyermeklétszámra 
tekintettel: 
 

a) A székhelyen működő feladatellátási hely (Szivárvány Óvoda) három 
csoportjában (Breki, Süni, Cirmi) 3 fővel, két csoportjában (Pitypang, 
Vackor) 2 fővel, a további egy csoportban (Mazsola) egy fővel. 

b) A Zöld Liget Tagóvoda mind a négy csoportja tekintetében 2 fővel. 
c) A Százszorszép Tagóvoda valamennyi csoportjában 2 fővel. 

 
A jelen ülésen foglalkozik a képviselő-testület a Dombóvári Szivárvány Óvoda 
átszervezésével. Amennyiben erre sor kerül, az az óvodai csoportok számában és 
létszámában nem fog változást jelenteni. Ha az átszervezésről a jelen előterjesztés 
tárgyalása előtt fog döntés születni, akkor a javaslatnak az annak megfelelő 
módosítására teszek indítványt. 
 
A fentiek alapján a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az 
alábbiak szerint javaslom engedélyezni. 
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Határozati javaslat 
a 2019/2020. nevelési évben a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár nevelési-

oktatási intézményben indítható óvodai csoportok számáról és a maximális 
csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 

 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési 

évben a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár nevelési-oktatási intézményben 
indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Szivárvány Óvoda (székhely)   6 csoport 
Zöld Liget Tagóvoda    4 csoport 
Százszorszép Tagóvoda   5 csoport 

 
2. A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § 

(7) bekezdése alapján a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár nevelési-
oktatási intézményben a 2019/2010. nevelési év indításánál engedélyezi a nemzeti 
köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximális óvodai csoportlétszám 
(25 fő) túllépését a következők szerint: 

 
a) A székhelyen működő feladatellátási hely (Szivárvány Óvoda) három 

csoportjában (Breki, Süni, Cirmi) 3 fővel, két csoportjában (Pitypang, 
Vackor) 2 fővel, a további egy csoportban (Mazsola) egy fővel. 

b) A Zöld Liget Tagóvoda mind a négy csoportjában 2 fővel. 
c) A Százszorszép Tagóvoda valamennyi csoportjában 2 fővel. 

 
 
 
             Kiss Béla 
         alpolgármester 
 
 


