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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés 
d) pontja szerint a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható óvodai
csoportok számát. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
szerint az óvodák fenntartója és működtetője a települési önkormányzat. 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, de az 
intézménybe felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az NKt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, 
átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről 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 Nkt. 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportlétszámokat, mely szerint a csoportba
felvehető minimum létszám 13 fő, az átlag 20 fő, a maximum létszám pedig 25 fő. 

Az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a
nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, 
továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új
gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. Erről a képviselő-testület a 192/2015. (XI.27.) Kt. 
határozatával döntött.



A Tapolcai Kertvárosi Óvoda gyermeklétszámának
alakulása a 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. október 1-jei statisztikai, valamint a 2016.

május elsejei intézményi adatok alapján
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Kertvárosi 6 151 25 145 24 142 23 134 22 136 23 141 23

Barackvirág 6 148 25 142 24 138 23 142 24 136 23 146 24

Szivárvány 5 123 25 123 25 114 23 102 20 91 18 96 19

Hársfa 3 72 24 73 24 70 23 70 23 68 23 71 23

Összesen 20 494 500 464 448 431 454

A táblázat adatai jól szemléltetik azt a sajnálatos tendenciát, hogy az óvodáskorú gyermekek
száma, ha kis mértékben is, de folyamatosan csökken. (2015. október elseje és 2016. május 1-
je között, az év közbeni beiratkozásoknak köszönhetően, némi emelkedés ugyan 
megfigyelhető, de ez alapvetően nem befolyásolja a negatív irányú létszámváltozást.) 

E csökkenés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézményében a legjelentősebb. 
Ebben a tagintézményben az egy csoportra jutó gyermekek száma a 2015. október 1-jei
statisztika alapján, az óvodai csoportlétszámokra vonatkozó törvényi szabályozást figyelembe
véve, nem érte el az átlaglétszámot, amit a 2016. évi beiratkozási adatok csak tovább
rontottak.

A képviselő-testület 2015. november 27-i ülésén a 191/2015. (XI.27.) Kt. határozatában az 
indítható óvodai csoportok számát összesen 20 csoportban határozta meg, azonban akkor
még a beiratkozási adatokat csak becsülni lehetett. A 2016. április 20-21-én szervezett óvodai
beiratkozás alkalmával 11 gyermeket írattak be a szülők a Szivárvány tagintézménybe, 
ugyanakkor 25 gyermek érte el a tanköteles kort, akik szeptembertől meg is kezdik általános 
iskolai tanulmányaikat.

Az óvodában a 2016. évre vonatkozó költségvetési törvény által elismert óvodapedagógus-
létszám 38.6 fő. 
Jelenleg 41 fő óvodapedagógus dolgozik az intézményben, ami azt jelenti, hogy 
Önkormányzatunknak 2.4 fő óvodapedagógus bérével és annak járulékaival, saját bevételei 
terhére, ki kell egészíteni a Tapolcai Kertvárosi Óvoda költségvetését.
Ennek összege éves szinten megközelíti a 10,5 millió Ft-ot.

Az óvodavezető asszony tájékoztatása alapján 2016. szeptember elsejétől 3 fő 
óvodapedagógus kérte a nyugdíjazását. Amennyiben a Szivárvány tagintézményben a jelenlegi
öt csoport helyett a 2016/2017. nevelési évben négy csoportban határozza meg a képviselő-
testület az indítható csoportok számát, az nem vonja maga után a dolgozók elbocsátását,
viszont javul az óvoda kihasználtsága. (Négy csoport indítása esetén valamennyi csoport
létszáma eléri, ill. 1-2 fővel meghaladja az óvodai csoportokra előírt átlaglétszámot.)  



Várható csoportlétszámok a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézményében,
4 óvodai csoport indítása esetén

Csoport megnevezése 2016. május elsejei létszáma
2016. szept. 1-jén tanköteles
korú gyermekekkel együtt

Csoportszám-csökkentés utáni
várható létszám 2016.
szeptember 1-jén

Katica csoport 20 fő 21 fő 

Sün Balázs csoport 17 fő 21 fő 

Micimackó csoport 18 fő 20 fő 

Pillangó csoport 22 fő 20 fő 

Kisvakond csoport 19 fő megszűnik 

Összesen 96 fő 82 fő 

A tagintézmény 2016. május elsejei kimutatása alapján a létszám számításánál figyelembe
vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma 3 fő volt, ennek jelentős emelkedése a 
következő nevelési évben sem várható. A „vidékről” bejáró gyermekek száma 18 fő, ebből 
2016. áprilisában 5 főt vettek fel. 

A létszámadatok és a várható nyugdíjazások figyelembe vételével javaslom, hogy Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát, felülvizsgálva korábbi döntését, az alábbiak szerint határozza meg:

Tagintézmény megnevezése Indítható csoport

Tapolcai Kertvárosi Óvoda (székhely) 6 csoport

Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye 6 csoport

Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye 4 csoport

Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye 3 csoport

indítható csoportok összesen 19

Az indítható csoportok számának egyeztetése az intézmény vezetőjével megtörtént. 

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2016/2017. nevelési évben a

Tapolcai Kertvárosi Óvodában (székhely) 6 csoport,
Barackvirág Tagintézményben 6 csoport,
Szivárvány Tagintézményében 4 csoport,
Hársfa Tagintézményben 3 csoport,
összesen 19 óvodai csoport indítását engedélyezi.

Egyidejűleg a 191/2015. (XI.27.) Kt. határozatát visszavonja. 

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2016. május 12.
Dobó Zoltán
polgármester


