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  Hepp Tamásné pedagógus szakszervezeti vezető 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.)
fenntartói irányítás fejezetében a 102. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint a fenntartó
meghatározza:
- az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát,
- továbbá engedélyezi az osztály, csoport átlag létszámtól való eltérését
- meghatározza az adott tanítási évben, az iskolában indítható osztályok, napközis csoportok, a

kollégiumban szervezhető csoportok számát,  
- továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.
A Kt. 3. számú melléklete határozza meg az osztály, csoport létszámhatárokat, a tanórai és tanórán
kívüli foglalkozások szervezésének rendjét.

A Kt. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése
„7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális

létszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépheti a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál, 
ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon 
legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi csoport indul; továbbá függetlenül
az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új
gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.

8. Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában
meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal túlléphető, ha az 
oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék,
kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, 
kollégiumi diákönkormányzat egyetért.”

A következő táblázat mutatja a Kt. 3. számú mellékletének I. Létszámhatárok című fejezetét: 
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Intézmény Átlag
létszám

Maximális
létszám

Max. 10 %-os
eltérés
tanév

indításánál

Max. 20
%-os

eltérés

Max. 20
%+10
%-os

eltérés
óvoda 20 25 27,5~28 30 33
általános iskola 1-4. évf. 21 26 28,6~29 32 35,2~
általános iskola 5-8. évf.,
szakiskola 9-10. évf.

23 30 33 36 39,6~40

9-13. évfolyamon 28 35 38,5~39 42 46,2~
szakközépiskolai és szakiskolai
elméleti képzés szakképző 
évfolyamon

28 35 38,5~39 42 46,2~

szakközépiskolai és szakiskolai
gyakorlati képzés

8 12 13,2~14 15 16,5~

Az intézmények a Kt. 3. számú melléklet II. 8. pontjában meghatározott egyetértő nyilatkozatokat, 
óvoda esetében óvodai szülői szervezet részéről, az általános iskola és a középiskola esetében, 
pedig az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat részéről beszerezték. 
Az intézmények beiskolázási tájékoztatójának összeállítása, a szülők korrekt tájékoztatása, a 
következő év költségvetésének előkészítése, a beiratkozás utáni helyzet kezelése érdekében a 
fenntartónak döntenie kell az indítható osztályok, csoportok számáról.

Tapolca településen állandó lakos 10 év alatti gyermekek kor szerinti megoszlása:
Születési idő:  

2001. 135 fő 
2002. 165 fő  
2003. 163 fő 
2004. 179 fő 
2005. 164 fő 
2006. 157 fő  
2007. 150 fő  
2008. 141 fő  
2009. 132 fő  
2010. 136 fő 
2011. október 31-ig 97 fő 

Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy a gyermek létszám 2004-től folyamatosan csökken és a 2009-
ben óvodai ellátásra jogosult gyermekek száma már csak a 2002. év előtti szinten alakult.  

A fentiek alapján 2011/2012. nevelési évben:

Tapolcai Óvoda
a Barackvirág Tagintézményében 6 csoport,
a Kertvárosi Tagintézményében 6 csoport,
a Szivárvány Tagintézményében 3 csoport,
a Szivárvány Intézményegységében 5 csoport indítását tervezzük.

A Kt. 132. § (6) bekezdése alapján, 2012. augusztus 31-ig valamennyi óvodai neveléssel
összefüggő szülői igény teljesítéséhez szükséges feltételt meg kell teremteni. A 2011. évi óvodai
felvételeknél még helyhiányra hivatkozással el lehetett utasítani a gyermekeket, de a 2012-es
felvételinél nem, már csak azon gyermekeket, akik nem töltötték be a 3. életévüket. Az óvodai
folyamatos felvétel miatt a helyet tartani kell addig, amíg be nem tölti a kisgyermek a 3. életévét. A
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Tapolcai Óvoda minden 3. életévét betöltött tapolcai gyermek számára tudja biztosítani az óvodai
férőhelyet. Helyhiányra hivatkozással évek óta nem utasított el gyermeket. 

A Tapolcai Óvodában a 2011/2012-es nevelési évre
Barackvirág Tagintézményébe 39 kisgyermeket írattak be a szülei, ebből a Szent Erzsébet 
Óvodába átiratkozott 1 fő, a ténylegesen felvettek száma 38 fő
Kertvárosi Tagintézményébe 54 kisgyermeket írattak be a szülei, ebből az életkora miatt 
elutasításra került 2 fő, átirányított 8 fő, elutasított, de a Szent Erzsébet Óvodába felvett 3 fő, a 
ténylegesen felvettek száma 42 fő.
Szivárvány Intézményegységébe 22 kisgyermeket írattak be a szülei, ebből az életkora miatt 
elutasításra került 1 fő, átirányítással jött 5 fő, a ténylegesen felvettek száma 26 fő.
Szivárvány Tagintézményébe 18 kisgyermeket írattak be a szülei, ebből az életkora miatt 
elutasításra került 3 fő átirányítással jött 2 fő, a ténylegesen felvettek száma 17 fő.
Összes felvettek száma: 123 fő 

A Ringató Bölcsőde felújításának gördülékenyebb lebonyolítása érdekében a Tapolcai Óvoda 
vállalta, hogy a bölcsődéből az óvodába a 2011/2012 nevelési évre beiratkozott 26 gyermeket előbb 
fogadja, mint mielőtt betöltenék a 3. életévüket. 

2011. október 1-jei létszámok alapján:

 1 csoport 27 fővel= 27 fő 
 7 csoport 26 fővel= 182 fő  
 4 csoport 25 fővel= 100 fő 
 3 csoport 24 fővel= 72 fő 
 4 csoport 23 fővel= 92 fő 
 1 csoport 21 fővel= 21 fő
Összesen: 20 csoport átlag: 24,7 fő 494 fő 

Az 494 fő-ből 9 gyermek rendelkezik SNI-s szakvéleménnyel, a gyermekek között van, enyhe 
értelmi fogyatékos, Down szindrómás, érzékszervi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos,
autista.

A kimenő létszám (iskolába mennek) előre láthatólag 140 fő és 150 fő között várható.  
A 2011-ben 3. életévüket betöltő gyermekek száma a korfa szerint 141 fő. 2011-ben az óvodai 
beiratkozásnál várhatóan 140 gyermeket iratnak be, melyből előre láthatólag 20 fő a Szent Erzsébet 
Óvodába iratkozik be, 120 gyermek, pedig a Tapolcai Óvodába. Valószínűleg a 120 gyermek közül 
lesz olyan 10-15, aki még nem töltötte be a 3. életévét 2011-ben.
A 2012/2013-es nevelési évben újabb csoport indítását nem tervezzük,

2012/2013-es tanévre a várható általános iskolai beiratkozások:

Tanköteles korú: 1. 2005. május 31-e előtt születetteket minden esetben kötelező beíratni
az általános iskolába

2. 2005. május 31. és 2005. december 31. között születettek a nevelési
tanácsadó szakvéleménye alapján még óvodában maradhatnak.

3. 2006. január 1. és május 31. között születettek szülői döntés alapján  
beírathatók az általános iskolába.
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Szülő kérelmére, a  2006. május 31. és december 31. között születettek is megkezdhetik  
általános iskolai tanulmányaikat

Kibocsátó
Intézményneve

Tanköteles
korú

1. 2. 3.
2012. szeptemberében előre 

láthatólag megkezdi
tanulmányait az általános

iskolában
(óvodai felmérés alapján):

Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézménye

57 fő 16 fő 24 fő 17 fő 40-43 fő

Tapolcai Óvoda
Kertvárosi Tagintézménye

55 fő 11 fő 21 fő 23 fő 32- 51 fő

Tapolcai Óvoda
Szivárvány Tagintézménye

36 fő 16 fő 11 fő 9 fő 23-27 fő

Tapolcai Óvoda
Szivárvány Intézményegysége

48 fő 16 fő 12 fő 20 fő 28-33 fő

Összesen: 196 fő 59 fő 68 fő 69 fő 123-154 fő

Összehasonlításként a tavalyi (2010.) adatok a követezőek voltak: 

Kibocsátó
Intézményneve

Tanköteles
korú

1. 2. 3.
2011.

szeptemberében
előre láthatólag 

megkezdi
tanulmányait az

általános iskolában
(óvodai felmérés

alapján):

2011.
márciusi

beiratkozás
alapján

az Óvodából
ténylegesen

iskolába ment
gyermekek

(vidéki)
Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézménye

70 fő 16 fő 35 fő 19 fő 54-59 fő 52 (3) fő

Tapolcai Óvoda
Kertvárosi Tagintézménye

76 fő 12 fő 27 fő 15 fő 42-46 fő 42 fő

Tapolcai Óvoda
Szivárvány Tagintézménye

40 fő 8 fő 18 fő 14 fő 27 fő 26 (3) fő

Tapolcai Óvoda
Szivárvány Intézményegysége

58 fő 14 fő 26 fő 18 fő 42 fő 39 (2) fő

Összesen: 244 fő 50 fő 106 fő 66 fő 165-174 fő 159 (8) fő

A Tapolcai Általános Iskolába 2011/2012. tanévre felvett 1. osztályos tanulók száma
a 2011. októberi 1-jei statisztika alapján
Bárdos Lajos Intézményegysége:
1 zenei osztály 25 fő  
1 normál osztály 21 fő 
 bejáró 10 fő 
Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye: 
1 két tannyelvű osztály 32 fő 
 bejáró 1 fő 
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Kazinczy Ferenc Tagintézménye:
3 normál osztály 30+30+29=89 fő 
 bejáró 11 fő 
Összesen: 167 fő ebből bejáró 22 fő

Tapolca város az idei tanévben is fogadta a vidéki gyermekeket, a vidékről beiratkozottak első 
évfolyamosok száma 22 fő.  

Tapolcai Általános Iskola 2012/2013. tanévben tervezett osztályok és csoportok indítása:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye
1 elsős osztály (két tanítási nyelvű), 3 napközis csoport, 1 tanulószobai csoport,  
Kazinczy Ferenc Tagintézménye
3 elsős osztály, 9 napközis csoport, 1 tanulószobai csoport  
a Bárdos Lajos Intézményegysége
2 elsős osztály (1 zenei osztály), 6 napközis csoport, 1 tanulószobai csoport indításával számolunk.  

Az osztályok létszámát minimum 24 fő –ben célszerű meghatározni, számolva a lehetséges 
lemorzsolódásokkal.

Amennyiben beiratkozást követően valamelyik első osztály létszáma nem éri el a meghatározott 24 
főt a Képviselő- testület a meghatározott létszám alatti osztályok indítását, esetleg az osztályba 
jelentkezett tanulók elosztásának lehetőségét újra kell, hogy tárgyalja. 

2012/2013. tanévre a várható középiskolai események

A Kt. 89/B.§ (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottság a 2011. szeptember 22-én megtartott ülésén, a 20/2011. (IX. 22.)
számú határozatával a 2012/2013. tanévre vonatkozóan elfogadta a fejlesztési támogatásokból
kiemelten támogatott és támogatott szakképesítések körét a Közép-dunántúli régióban.
A 23/2011. (IX. 22.) számú határozatban - a TISZK-ek kapacitásvizsgálatának keretében kitöltött
táblázatok adatainak felhasználásával – rögzítette a szakiskolai, szakközépiskolai és a felsőfokú 
szakképzésben indítható osztályok számát.

A Kt. 89/B.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján „a szakképzés-szervezési társulás a regionális
fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően – a szakképzés fejlesztési irányára és 
beiskolázási arányára tekintettel – meghatározza a társulás által, illetve a társulás tagjai által
fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát”. A szakmai
előkészítő, szakmai alapozó, szakmacsoportos alapozó képzés indítása az intézményfenntartók 
jogköre.

Az RFKB határozat a Társulás által a kapacitásvizsgálathoz megadott adatokhoz képest minden
esetben felfelé kerekített, ahol a táblázatban nem egész osztály szerepelt. Lényeges, hogy a 9.
évfolyamon előrehozott szakiskolai szakképzésben és a 11. évfolyamon hagyományos 
szakképzésben tervezett osztályok számát összeadva, azokat együttesen tartalmazza az indítható
szakképző osztályok számának meghatározásakor.   
Az elmúlt évi döntéstől eltérően (a nem támogatott szakképesítésre nem lehetett szakképzési 
hozzájárulást fogadni) a nem támogatott szakképesítések köre egyben azt jelenti, hogy az RFKB
nem engedélyezi a következő tanévben az indításukat. A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-
szervezési Társulás esetében ez a döntés az irodai asszisztens, a kereskedő, a protokoll és 
utazásügyintéző szakképesítéseket jelenti.
Az RFKB a 21/2011. (IX.22.) sz. határozatában felhívja valamennyi érintett intézményfenntartó
figyelmét, hogy a 2012/2013-as tanévtől szakmai előkészítő, szakmai alapozó, szakmacsoportos 
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alapozó képzést ne indítson azokban a szakképesítésekben, amelyek nem tartoznak a kiemelten
támogatott és támogatott szakképesítések körébe.
Az RFKB 23/2011. (IX. 22.) sz. határozatában a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulás-ra meghatározott szakképesítések körére lehet beiskolázni, a beiskolázás arányai, az
indítható új osztályok számának figyelembevételével, mely alapján több osztályt nem, de
kevesebbet lehet indítani.

A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulási Tanács 21/2011. (X. 07.) BSTT
határozatával döntött, hogy a 2012/2013. tanévben indítható osztályok számát a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 23/2011. (IX. 22.) sz. határozatában a Balaton-felvidék
– Somló Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó döntést elfogadva határozta meg a
szakképzési, és a felsőfokú szakképzésben indítható osztályok számát. Az RFKB és a Balaton-
felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulási Tanács engedélyezte a Széchenyi István
Szakképző Iskolában az indítható szakképzési osztályok számát.

A Széchenyi István Szakképző Iskolában a 2011/2012. tanévben 20 nappali munkarend szerint
oktatott osztály és 1 esti munkarend szerint oktatott érettségit adó osztály működik.  

A Széchenyi István Szakképző Iskola 2012/2013. tanévben:
Szakközépiskolai 9. évfolyamon 2 osztály indítását

Informatika, és vendéglátás-idegenforgalom képzésekkel.
 minimum 28 fővel. 
Szakiskolai képzésre építve a szakképzésben 2 osztály indítását,
 bolti eladó, épületgépészeti rendszerszerelő,  

szakács és pincér képzésekkel (legfeljebb két szakmacsoporttal osztályonként)
  (az RFKB és TISZK döntésével összhangban), minimum 28 fővel. 
Előrehozott szakképzésben 2 osztály indítását,

bolti eladó, és szerkezetlakatos,
szakács és pincér képzésekkel (legfeljebb két szakmacsoporttal osztályonként)

  (az RFKB és TISZK döntésével összhangban) minimum 28 fővel 
Érettségire épülő szakképzésben 1 osztály indítását
 vendéglős képzéssel, Web mesterképzésekkel  
 (az RFKB és TISZK döntésével összhangban) minimum 28 fővel 
Felnőttek nappali munkarend szerinti középiskolája 1 osztály indítását (10. évfolyamon)
 engedélyezi. minimum 28 fővel. 
Esti munkarend szerint oktatott érettségit adó 1 osztály indítását (10. évfolyamon 35 fővel) 
tervezi.

A Széchenyi István Szakképző Iskolában a 2012/2013. tanévben 17 nappali munkarend szerint
oktatott osztály és 2 esti munkarend szerint oktatott érettségit adó osztály működne.  

A nappali munkarend szerinti osztályok létszámát minimum 28 fő –ben kell meghatározni, a Kt. az 
átlag létszámot 28 főben határozza meg, és szükséges számolni a lehetséges lemorzsolódásokkal. 
Abban az esetben is szükséges az újbóli testületi döntés, amennyiben beiratkozást követően 
valamelyik induló osztály, illetve tervezett képzés létszáma nem éri el a meghatározott 28 főt, 
illetve 35 főt. 

A csoportok és az osztályok számának meghatározását az intézményvezetőkkel egyeztettük. 
Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete is megtárgyalja a testületi anyagot. 
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Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012/2013. nevelési
évben a

Tapolcai Óvoda
a Barackvirág Tagintézményében 6,
a Kertvárosi Tagintézményében 6,
a Szivárvány Tagintézményében 3,
a Szivárvány Intézményegységében 5 óvodai csoport indítását engedélyezi.

Felkéri a polgármester, hogy az intézmény költségvetését ennek figyelembe
vételével terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: polgármester 

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévben a
Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű  

 és Sportiskolai Tagintézménye 1 (két tanítási nyelvű)
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye 3
a Bárdos Lajos Intézményegysége 2 (ebből 1 zenei) elsős osztály 

Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű  
és Sportiskolai Tagintézménye 3
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye 9
a Bárdos Lajos Intézményegysége 6 napközis csoport,

Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű  
és Sportiskolai Tagintézménye 1
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye 1
a Bárdos Lajos Intézményegysége 1 tanulószobai csoport,

indítását engedélyezi.
Az induló első osztályok minimális létszámát 24 főben határozza meg. 

Felkéri a polgármester, hogy az intézmény költségvetését ennek figyelembe
vételével terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: polgármester 
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III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévben
a Széchenyi István Szakképző Iskolában 

 Szakközépiskolai 9. évfolyamon 2 osztály indítását
Informatika, és vendéglátás-idegenforgalom képzésekkel.

 Szakiskolai képzésre építve a szakképzésben 2 osztály indítását,
bolti eladó, épületgépészeti rendszerszerelő,  
szakács és pincér képzésekkel
(legfeljebb két szakmacsoporttal osztályonként)

 Előrehozott szakképzésben 2 osztály indítását,
bolti eladó, és szerkezetlakatos,
szakács és pincér képzésekkel
(legfeljebb két szakmacsoporttal osztályonként)

 Érettségire épülő szakképzésben 1 osztály indítását
 vendéglős képzéssel, Webmester képzésekkel 
 Felnőttek nappali munkarend szerinti középiskolája 1 osztály

indítását (10. évfolyamon)
 Esti munkarend szerint oktatott érettségit adó 1 osztály indítását

(10. évfolyamon 35 fővel) 
engedélyezi.

A képzésben résztvevő nappali munkarend szerinti osztályok száma 17. 
A képzésben résztvevő esti munkarend szerinti osztály száma 2. 

Az induló nappali munkarend szerinti osztályok minimális létszámát 28
főben határozza meg. 

Felkéri a polgármester, hogy az intézmény költségvetését ennek figyelembe
vételével terjessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: polgármester  

IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
nevelési – oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási év
indításánál a Tapolcai Óvoda és Tapolcai Általános Iskola esetében, 10 %-al,
a Széchenyi István Szakképző Iskola esetében pedig, 20%-al engedélyezi 
maximális létszámtól felfelé történő eltérést. Továbbá 20+10 %-os felfelé 
történő eltérést engedélyez, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, 
tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.

Határidő: 2012. szeptember 1.  
 Felelős: polgármester 

Tapolca, 2011. december 2.
Császár László

polgármester s.k.


