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1            ELŐTERJESZTÉS – 10. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

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

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. május 31. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: aljegyző/intézményvezető 
Előterjesztő: polgármester/intézményvezető 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 

 
 

A tárgyalandó témakör: 
A Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda csoportlétszámának felülvizsgálata 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat által ellátandó feladat – 
többek között – az óvodai ellátás biztosítása. 
 
Az Mötv. 41. § (6) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testület a feladatkörébe 
tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet (intézményt) alapíthat. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés 
d) pontja értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát… . 
Az Nkt. 21. § (3) bekezdése értelmében „a köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai 
alapdokumentuma tartalmazza: 

a) az alapító és a fenntartó nevét és székhelyét, 
b) az intézmény – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos nevét, 
c) az intézmény típusát, 
d) az intézmény feladatellátási helyét, 
da) székhelyét, 
db) tagintézményét, 
dc) telephelyét, 
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális 

gyermek-, tanulólétszámot, 
g) ….” 

 

Az óvoda alapító okirata – többek között – tartalmazza az intézménybe felvehető 
gyermeklétszámot. 
Az Nkt. 4. melléklete meghatározza, hogy az óvodai csoportlétszám minimum 13 fő, 
maximum 25 fő. 
Az Nkt. 25. § (7) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az óvodai csoportra megállapított maximális 
létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20 %-kal átléphető, továbbá 
függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új 
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gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt 
az óvodai jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja. 
 
A jelenleg hatályos alapító okirat szerint a Dózsa György utcai telephely 100 gyermek 
befogadására alkalmas. A gyakorlatban 1 mosdó egészségügyi szempontból nem elégséges ennyi 
gyermekre. A szűk folyosó sem alkalmas ekkora létszám kiszolgálásához. 
 
Másodsorban át kell gondolni a gyermeklétszámok kérdését. Sajnos az elkövetkező években 
feltehetően számolnunk kell a gyermeklétszám csökkenésével (védőnői adatok alapján). A 
következő nevelési évben a nagycsoport létszáma a Dózsa György utcai telephelyen 12 fő. Az 
Nkt. fent idézett szakaszának a jelenlegi létszámmal nem felelünk meg. 
 
Az intézményvezető által javasolt megoldások a következők: 
 

Rövid távon az alábbi megoldások merülnek fel: 
1. Lehetséges (csoportbezárással járó) megoldás: A Dózsa György úti telephelyen 1 

csoport megszüntetésre kerül. A tagintézmény a 2022-2023-as nevelési évben 2 homogén 

osztott életkorú csoporttal működik tovább. 

2. Lehetséges megoldás: A Dózsa György úti telephelyen a homogén életkorú csoportokat 

átszervezzük és az új nevelési évben heterogén, azaz vegyes életkorú, csoporttal működne 

tovább a tagintézmény, ebben az esetben nem lenne csoportbezárás. Indoklás: Heterogén 

életkorú csoportok esetében több lehetőség van az egyes életkorokban megjelenő kisebb 

gyermeklétszám ellensúlyozására a csoportok rugalmasabb szervezésével. Szakmai 

szempontok (különböző szükségletű gyermekek differenciált együttnevelése, családi 

csoporthoz való hasonlatosság, szociális készségek fejlesztése) is egyre inkább a heterogén 

életkorú csoportokra való áttérés szükségességét erősítik. 

Hosszú távra gondolkodva az óvoda részéről indítványt nyújtottunk be intézményünk 
Alapító okiratának módosítására. Indoklás: 

1. Az alapító okirat módosítása lehetővé tenné, hogy hosszú távon, a többi településhez 

hasonlóan, bölcsődei csoportokat hozzunk létre az óvoda alá, mert akkor elkerülhető lesz, 

hogy bezárjanak egy intézményt.  

2. Ennek következtében 2x14 fővel működhetnek a bölcsődei csoportok az óvodában, 

amely összességében gazdaságosabb működést tesz lehetővé, szakmailag pedig segítené a 

bölcsőde-óvoda közötti átmenetet, a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek és a szüleik 

számára.  

Az Alapító okirat módosításának másik előnye, hogy a jelenlegi helyzetben az óvodafejlesztési 
pályázatnak nem felelünk meg az intézmény 62 %-os kihasználtságnak köszönhetően, viszont a 
bölcsőde-fejlesztési pályázatnak igen. A fejlesztési pályázaton való sikeres részvétellel a város 
egyik közintézménye, a Magyar utcai telephely felújítása is megvalósulhatna. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni 
és abban döntésüket meghozni! 
 
 
Nagymaros, 2022. május 26.          
    Heinczinger Balázs s.k       Hetényi Andrea s.k. 

 polgármester    intézményvezető 
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Határozati javaslat 

 
 

Nagymaros Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

____/2022 (V.__.) határozata 

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
 

  
 
 
                

 


