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5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/67-16/2012

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. augusztus 28-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható napközis csoportok számának
módosításáról döntéshozatal

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandók Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
Bajner Imre Tapolcai Általános Iskola igazgató

  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 átlaglétszámtól 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 következő táblázat mutatja a Kt. 3. számú mellékletének I. Létszámhatárok című fejezetét: 

Intézmény Átlag
létszám

Maximális
létszám

Max. 20
%-os

eltérés

Max. 20 %
+10 %-os eltérés

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

23 30 36 39,6~40

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

28 35 42 46,2~46

szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati
képzés

8 12 15 16,5~17
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 9-i ülésén meghatározta a 
2012/2013-es nevelési és tanévben az indítható óvodai csoportok számát, az indítható
általános iskolai első osztályok és a napközis csoportok számát, illetve a Széchenyi István 
Szakképző Iskola esetében az indítható osztályok számát. A beiratkozások az óvodába és az 
általános iskolába 2012. március 21-22-én megtörténtek.

A Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézményébe 52 kisgyermeket írattak be a szülei, ebből a 6 főt 
átirányítottak másik tagintézménybe (2 fő Kertvárosi, 2 fő Szivárvány Inte., 2 fő Szivárvány 
Ti.), 6 fő felvételét elutasították, a ténylegesen felvettek száma 40 fő.
Kertvárosi Tagintézményébe 53 kisgyermeket írattak be a szülei, ebből a 4 főt átirányítottak 
másik tagintézménybe (2 fő Szivárvány Inte., 2 fő Szivárvány Ti.),, 6 fő felvételét 
elutasították, a ténylegesen felvettek száma 45 fő. 
Szivárvány Intézményegységébe 26 kisgyermeket írattak be a szülei, 3 fő felvételét 
elutasították, a ténylegesen felvettek száma 27 fő.
Szivárvány Tagintézményébe 23 kisgyermeket írattak be a szülei, 5 fő felvételét 
elutasították, a ténylegesen felvettek száma 22 fő.
Az elutasított gyermekek 2012. december 31-ig nem töltik be a harmadik életévüket.
Az intézményben előreláthatólag 2012. decemberében 507 fő lesz a gyermek létszám. 

A Tapolcai Általános Iskolába 2012/2013. tanévre felvett 1. osztályos tanulók száma,
Bárdos Lajos Intézményegysége:
1 zenei osztály 28 fő 
1 normál osztály 21 fő 
Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye: 
1 két tannyelvű osztály 31 fő 
Kazinczy Ferenc Tagintézménye:
3 normál osztály 23+24+24=71 fő 
Összesen: 151 fő 

A Tapolcai Általános Iskola napközis csoportjainak létszáma a 2012. júniusi felmérés alapján
Bárdos Lajos Intézményegysége:
6 csoport 165 fő átlaglétszám 27,5 fő 
Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye: 
3 csoport 107 fő, átlaglétszám 35,6 fő
Kazinczy Ferenc Tagintézménye:
9 csoport esetén 254 fő átlaglétszám 28,2 fő 

A Kazinczy Ferenc Tagintézményben és a Bárdos Lajos Intézményegységben az elmúlt évek
napközis csoportbővítéseknek köszönhetően a csoport létszámok, ha nem is ideálisak, de 
kezelhetőek. A Batsányi János Tagintézményben viszont nagyon magas a napközis tanulók 
létszáma, az intézmény ezt már semmilyen átcsoportosítással nem tudja kezelni.
A Kt. 3. sz. melléklete „az osztály, csoportlétszám határok, a tanórai és tanórán kívüli
foglalkozások szervezésének rendje” címmel rendelkezik a maximális létszámhatárokról. Az
igényeket és a tagintézményenként biztosított csoportszámokat figyelembe véve a Batsányi
János Tagintézményben nem biztosítható a fenti jogszabálynak megfelelően a napközis 
ellátás, mivel az engedélyezett 3 csoport esetében a csoportok átlaglétszáma 35,6 ~ 36 fő, 1 
csoport maximális létszáma a jogszabályokat figyelembe véve 35 fő lehet. 
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A felvázolt adatok alapján, mindenképpen szükséges a Tapolcai Általános Iskola Batsányi
János Tagintézményében 1 plusz napközis csoport indítása, amely esetében 1 fő napközis 
nevelői állással bővíteni szükséges az intézmény létszámát. Az elmúlt tanévben a Kazinczy 
Ferenc Tagintézményben történt napközis csoport bővítése esetén nem történt pedagógus 
létszámbővítés, túlórákkal oldották meg a többlet feladat ellátását. A Kt., viszont az egy fő 
által ellátható túlórákat maximálja és a jelen esetben már létszámbővítés szükséges. 
Az intézmény költségvetésébe 1 fő napközis nevelői állást szükséges betervezni a 2012/2013-
es tanévre.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 204/N/2011. Kt. határozatával, a Kt. 3. 
számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése alapján engedélyezte a csoportok,
osztályok, a Kt.- ban meghatározott maximális létszámtól való eltérését.
„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 Kt.-t a 2012. évi XXIV. tv. 40. § (2) bekezdése módosította és a 2012. július 25-től  
hatályos változás alapján a
„7.1139 Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális
létszámot – a fenntartó engedélyével – legfeljebb húsz százalékkal átlépheti.
8.1140 Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában
meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal – a fenntartó
engedélyével – 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 változtatás alapján, mind Tapolcai Óvodában, mind a Tapolcai Általános Iskolában már a
tanévkezdéskor a maximális csoportlétszámot, osztálylétszámot túllépheti az intézmény 20 %-
al, és még további 10 %-al.  Ez a túllépési engedély főleg a Batsányi János Tagintézményt 
érinti, mivel ott 31 fő iratkozott be a két tannyelvű osztályba, viszont a jogszabály módosítás 
előtt tanévkezdéskor az első osztályban maximum 29 fő lehetett volna, ezért két szülő csak 
szeptember 2-án tudta volna a gyermekét átíratni az intézménybe. A jogszabályváltozás
azonban lehetővé teszi, hogy mind a 31 gyermek már szeptember 1-jén a Batsányi 
Tagintézményben kezdjen, viszont ehhez a fenntartó engedélye is szükséges.
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Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012/2013.
tanévben a Tapolcai Általános Iskola
Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai 
Tagintézménye 202/N/2011. (XII. 9.) Kt. határozatában engedélyezett
3 napközis csoportot 4 napközis csoportra bővíti, egyben engedélyezi 
az intézmény pedagógus létszámának egy fő napközis nevelővel történő 
emelését.

Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény költségvetése tekintetében
tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő:  2012. szeptember 1. 
 Felelős:  polgármester 

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012/2013. 
nevelési-oktatási évben a fenntartásában működő nevelési – oktatási 
intézményekben - a Tapolcai Óvoda és Tapolcai Általános Iskola
esetében - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény a 3. számú
melléklet II. 7. és 8. pontja lapján, 20%-al és további 10-%-al,
engedélyezi csoportlétszám és osztálylétszám maximális létszámtól
felfelé történő eltérést.  
Egyúttal hatályon kívül helyezi Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 204/N/2011. Kt. határozatát. 

Határidő:  2012. szeptember 1. 
 Felelős:  polgármester 

Tapolca, 2012. augusztus 14.

Császár László
polgármester


