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ELŐTERJESZTÉS   
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. augusztus 5.   

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület  

Az előterjesztést készítette: jegyző  

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

A tárgyalandó témakör: Döntés az óvodai csoportok számáról 

1.A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

A fenntartó nevelési év közben óvodai csoportot nem szerveztethet át és nem szüntettethet 

meg, a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámot is csak július és 

augusztus hónapban változtathatja meg [Nkt. 84. § (3) bekezdés, 4. § 11. pontja]. Az óvoda a 

körzetébe tartozó, óvodába járásra kötelezett gyermekek számára köteles elegendő férőhelyet 

biztosítani. 

Az előző évek statisztikái és az idei beiratkozás is indokolná, hogy a 2021/2022 nevelési 

évben az óvodai csoportok száma 9 legyen, az eddigi 10 csoport helyett. 

Az Alapító okirat és a Törzskönyv is a felvehető maximális gyermeklétszámot tartalmazza, 

csoportbontás nélkül, ezért ezen iratok módosítására nincs szükség. 

A jelenlegi gyermeklétszám szükségessé teszi a csoport összevonást. A 3. melléklet a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényhez, 4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

előírja a minimum (13) és maximum (25) csoportlétszámot.  

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

A Nkt. 84.§ (3) bekezdés alapján július-augusztus hónapban szervezhet át és szüntethet meg 

óvodai csoportot. 

Az óvodai csoportok számát a fenntartó határozza meg az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján. 

Az óvodai csoportok 

– minimális, 

– maximális és 

– átlaglétszámát az Nkt. 4. melléklete szabályozza. 

 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE  

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

- 

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 

 

7. MELLÉKLET: 

  

Nagymaros Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

…../2021. (…..) számú határozata 
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Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a 2021/22-es nevelési 

évre 9 csoportra csökkenti az eddigi 10 csoport számát. 

 

Az óvodai csoportok létszáma az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

– minimális létszáma 13 fő, 

– a maximális létszám 25 fő, 

– az áltaglétszám 20 fő. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester, Intézményvezető 

 

Nagymaros, 2021. augusztus 3. 

 

 

 Heinczinger Balázs  Lindmayer Eszter 

 polgármester  jegyző 


