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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.
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.
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.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda gyermeklétszáma
a 2016., 2017., 2018., 2019. év okt.1-jei statisztikai adatok alapján

Intézmény
/tagintézmény
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4
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3
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Beíratott és a tankötelezettségét megkezdő gyermekek számának alakulása a
2020/2021-es nevelési évben
Intézmény
/tagintézmény
megnevezése
Kertvárosi

Csop.
száma
2019.
10.01.

beíratott gyermekek
száma 2020. 04. 30-ig

tankötelezettségét
megkezdő gyermekek
száma 2020.
szeptember 1-jén

várható óvodai létszám
2020. szeptember
elsejétől

6

40

36

150

Barackvirág

6

34

60

116

Szivárvány

4

11

23

84

Hársfa

3

16

14

76

Összesen

19

101
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426

A sajátos nevelési igényű gyermekek száma 2020. szeptember elsejétől:10 fő
2020. január elsejétől változott a köznevelési törvény, mely szerint a tanköteles kort, vagyis a
hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január elsejétől - az Oktatási Hivatal dönt, az eljárás a szülő kérelmére indul, a Hivatal
eljárása közigazgatási hatósági eljárás.
A jogszabály változása a Barackvirág tagintézményt érintette a legjobban. Mint a táblázatból
is látható, ebbe a tagintézménybe 34 kisgyermek iratkozott be, ezzel szemben szeptember
elsejétől 60 fő kezdi meg az iskolai tanulmányait, a gyermeklétszám 142 főről 116 főre
csökken (19 Fő/ csoport). 2020 szept. elsejétől az óvodai csoportlétszám nem éri el a
köznevelési törvény által meghatározott átlaglétszámot (20 fő).
Ez a negatív irányú létszámváltozás a pedagógusok, költségvetési támogatás által elismert
létszámában is kimutatható. 2020 szept. 1-jétől dec. 31-éig (4 hónap) 1, éves szinten közel 3
fővel kevesebb pedagógus bérét finanszírozza a központi költségvetés, ennek 4 hónapra
számított összege: 4 371 500 Ft.
A gyermeklétszám csökkenése a működési támogatások csökkentésével is jár, e jogcímen
944 780 Ft-al kevesebbet kapunk (4 hónapra). 2020. utolsó negyedévében összesen 5 316 280
Ft-al, 2021-ben (8 hónapra) 10 632 560 Ft-al, éves szinten pedig 15 948 840 Ft-al kevesebb
támogatást kap önkormányzatunk.

Mindenki előtt ismeretes a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet okozta
önkormányzati bevételcsökkenés, kiadás növekedés, valamint forráselvonás, ezért
önkormányzatunk fokozott takarékossági intézkedésekre kényszerül.
Az óvodavezető asszony tájékoztatása alapján 3 fő óvodapedagógus és egy fő dajka kérte a
nyugdíjazását 2020-ban. Amennyiben a Barackvirág tagintézményben a jelenlegi hat csoport
helyett a 2020/2021-es nevelési évben öt csoportban határozza meg a képviselő-testület az
indítható csoportok számát, az nem vonja maga után a dolgozók elbocsátását, viszont javul az
óvoda kihasználtsága, ezáltal annak költségvetési finanszírozása. (öt csoport indítása esetén
valamennyi csoport létszáma eléri, ill. 2-3 fővel meghaladja az óvodai csoportokra előírt
átlaglétszámot a 20 főt, de nem éri el a maximális létszámot a 25, ill. 30 főt)
Az óvodai létszámcsökkenés, a várható nyugdíjazások, valamint a koronavírus veszélyhelyzet
okozta önkormányzati bevétel kiesése miatt javaslom, hogy Tapolca Város Önkormányzata
képviselő-testülete a 2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát,
felülvizsgálva korábbi döntését, az alábbiak szerint határozza meg:
Tagintézmény megnevezése
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
(székhely)
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág
Tagintézménye
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány
Tagintézménye
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa
Tagintézménye
indítható csoportok összesen

Indítható csoport
6 csoport
5 csoport
4 csoport
3 csoport
18

Az indítható csoportok számának egyeztetése az intézmény vezetőjével, valamint a
tagintézményvezetőkkel megtörtént.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a
2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok
számára vonatkozó 187/2019. (XI.29.) sz. határozatát - a
beiratkozott gyermekek alacsony létszáma, a koronavírus
okozta önkormányzati bevételek kiesése, valamint a
kiadások növekedése miatt - visszavonja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2020/2021-es. nevelési évtől a

Tapolcai Kertvárosi Óvodában (székhely)
6 csoport,
Barackvirág Tagintézményben
5 csoport,
Szivárvány Tagintézményében
4 csoport,
Hársfa Tagintézményben
3 csoport,
összesen, 18 óvodai csoport indítását engedélyezi.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 1.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
III.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7)
bekezdése alapján engedélyezi, hogy a fenntartásában
működő Tapolcai Kertvárosi Óvodában az óvodai
csoportokra megállapított maximális létszám a 2020/2021es nevelési év indításánál legfeljebb 20%-kal átléphető,
továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor
is, ha a nevelési év során új gyermek átvétele, felvétele
miatt indokolt.
Határidő:
Felelős:

2020. szeptember 1.
polgármester

Tapolca, 2020. június 24.

Dobó Zoltán
polgármester

