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ELŐTERJESZTÉS 
 

a 2018/2019-es nevelési évben indítandó óvodai maximális csoportlétszám átlépésének 
engedélyezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete felé, hogy engedélyezze az intézmény 
Szivárvány Tagóvodában illetve a Mezeivirág Tagóvodában a 2018/2019 nevelési évre vonatkozóan 
a maximális csoportlétszám legfeljebb húsz százalékkal történő átlépését. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése 
értelmében az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza 
meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési évindításánál afenntartó 
engedélyévellegfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok 
számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermekátvétele, felvétele miatt indokolt.  
 
13/2018. (II.22.) önkormányzati testületi határozatban a 2018/2019. nevelési évben szervezhető 
csoportok számát 21 csoportban határozta meg. A 21 csoport a maximális létszámmal számítva 525 
gyermek. Az intézményvezető tájékoztatása szerint a 2018/2019. nevelési évet várhatóan 510 
gyermek kezdi meg. 
 
Az Nkt. 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportlétszámhatárokat. Ez alapján az óvodában 
minimális csoportlétszám 13 fő, az átlag csoportlétszám 20 fő, míg a maximális létszám 25 fő.  
 
Az intézményvezető tájékoztatása szerint, a beiratkozás adataiból az alábbi gyermeklétszámra 
következtet: 
 
Intézményegység 

neve 
Csoport 2018/2019 nevelési év 

nyitó létszámadata 
Maximális 

csoportlétszám 
Engedélyezésre 

javasolt 
csoportlétszám 

Szivárvány 
Tagóvoda 

Kíváncsi Fáncsi 
csoport 

 
26 

 
25 

 
30 

 Törpike csoport 27 25 30 
Mezeivirág 
Tagóvoda 

Tulipán csoport  
28 

 
25 

 
30 

 Alma csoport 29 25 30 

 Katica csoport 29 25 30 

 



 
A nevelési év indításánál óvoda esetében a maximális csoportlétszám 25 fő, melynek legfeljebb 
húsz százalékos túllépését engedélyezheti a fenntartó. Így Püspökladány Város Önkormányzata 
által fenntartott óvodában az engedélyezhető maximális csoportlétszám 30 fő.  
 
Az óvodavezető tájékoztatása alapján a jelenlegi adatok szerint 5 óvodai csoportban várható 
túllépés. A beiratkozás adatai alapján az óvodák a jelentkező igényeket el tudják látni. 
 
Amennyiben a 2018/2019. nevelési év 500 fölötti létszámadatokkal kezdődik, úgy szükséges az 
intézmény alapdokumentumainak módosítása. 
 
Fent leírtak figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban 
foglaltak elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése értelmében a Püspökladányi Egyesített Óvodai 
Intézmény Szivárvány Tagóvoda 2 csoportjában és a Mezeivirág Tagóvoda 3 csoportjában a 
2018/2019. nevelési évben az óvodai csoportokban a maximális csoportlétszám legfeljebb húsz 
százalékkal történő túllépését az alábbiak szerint engedélyezi: 
 
Szivárvány Tagóvoda 
    Kíváncsi Fáncsi csoport  30 fő 
    Törpike csoport:   30 fő 
Mezeivirág Tagóvoda  

Tulipán csoport   30 fő 
Alma csoport    30 fő 
Katica csoport   30 fő 
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Felelős: Dombi Imréné polgármester 
Felelős:  Kissné Tóth Erzsébet óvodavezető 
 
 
 
Püspökladány, 2018. május 17.  
 

Dombi Imréné 
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