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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§(2) 
bekezdés d) pontja alapján a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát. 

 Az intézmény alapító okirata meghatározza az egyes tagóvodákban működő csoportok 
számát, de attól függetlenül az adott nevelési év vonatkozásában a fenntartónak külön 
döntésben is meg kell határozni. 

 Az Nkt 4. számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok minimális 
létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet. 

Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó 
engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető 

A fenntartói határozatba foglalt csoportlétszám emelés engedélyezése nem az egész óvodára 
értendő, csak és kizárólag az adott gyermekcsoportra vonatkozik, amelyikre az óvoda igényli. 
A maximális csoportlétszám túllépésre vonatkozó engedély a 2015-2016. évre szól. 

 A fentiek figyelembevételével a fenntartó által engedélyezhető létszámhatárok Nkt.25§(7): 

 Minimális 
létszám 

 

Maximális 
létszám 

 

Átlag 
létszám 

 

További 
+20%(120%) 

 
Óvoda 13 25 20 30 
 
 
Ennek megfelelően javasolom a létszámkeret átlépéséhez szükséges ideiglenes, a következő 
nevelési évre szóló – engedély megadását, azzal, hogy „a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI 
rendelet 162 § alapján a gyermekenkénti 2 m2/fő alapterület igény betartását az 
oktatásszervezési feladatkörében eljáró intézményvezető köteles biztosítani.  
 
(„162. § (7) A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségekre 
előírt követelmények teljesülnek, ha az épület megfelel a létesítésére, kialakítására vonatkozó 
nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, továbbá azzal 
egyenértékű építési és műszaki előírásoknak azzal az eltéréssel, hogy az óvodai csoportszoba 
alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2,0 m2/fő.”)  
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 HATÁROZATI JAVASLAT 

  
Pásztó Város Képviselő-testülete megtárgyalta Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 

2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint 

maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére előterjesztett javaslatát, és a Nkt. 

25.§ (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az óvoda székhelyén és 

tagintézményeiben az óvodai csoportra megállapított maximális létszámot 28 főben határozza 

meg a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan. 

 

Határidő: azonnal 
 
Felelős: intézményvezető 
 
 
 
 
          Sárik Jánosné 
        intézményvezető 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Sándor Balázs jegyző  
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