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        HUMÁNSZOLGÁLTATÓ IRODA  
 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

(88) 521-109       fax:(88) 212-794 

Ügyszám: 01/00113/2016. 

Tárgy: A 2016/17. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása és a 

maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése az Ajka Városi 

Óvodában és a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvodában 

Készítette:  Szőke Melinda irodavezető 

Egyeztetve: Ráczné Németh Csilla és Orbán Lajosné intézményvezetőkkel 
   

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési-, Oktatási- és 

Sportbizottságának 2016. augusztus 29-i rendkívüli ülésére 
 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

1. A Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda 2016/2017. nevelési évben indítható 

óvodai csoportszámának meghatározása 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdésének d) pontja 

értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számát. Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a fentiekben nevesített hatáskörét a 

Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottságra ruházta át az önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 15/2013.(VI.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 

SZMSZ) 9. § (7) bekezdés 3. pontjában foglaltak szerint.  
 

Az intézmény vezetője írásban tájékoztatta a szakirodát az óvodai beíratás létszámadatairól. A 

2016. május 9-10-11-én lezajlott óvodai beíratásokat követően az intézmény 2016/2017-es 

nevelési évre vonatkozó létszáma az alábbiak szerint alakul: 

 

Az intézménybe maradó gyermekek száma 43 fő, ebből: 

 SNI-s gyermek 2 fő (a létszámnál 3 főnek számít) 

A 2015/2016. nevelési évben előjegyzettek száma: 1 fő, 

A 2015/2016-os nevelési évben halasztás kapott gyermekek száma: 1 fő  

A 2016/2017-es nevelési évre beíratottak száma: 10 fő 

A fentiek létszámadatok figyelembevételével az intézmény gyereklétszáma: 55 fő 

Számított létszáma: 59 fő. 

  

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 4. melléklete határozza meg az óvodai 

csoportlétszámokat, melynek értelmében egy óvodai csoport minimum létszáma 13 fő, 

maximum létszáma 25 fő lehet, az átlaglétszám pedig 20 fő/csoport.  
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Az intézményvezető asszony a 2016/2017. nevelési évre 2 óvodai csoport indítását 

kezdeményezte a fentiekben ismertetett létszámadatok és szülői igények alapján. A 

létszámadatok figyelembevételével az intézményvezető kérése szakmailag megalapozott.  

 

 

2. A maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése Regenbogen Német 

Nemzetiségi Óvoda óvodai csoportjaiban 2016/2017. nevelési évben  
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése rögzíti, hogy az 

óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó 

engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető. A Regenbogen Német Nemzetiségi 

Óvoda intézményvezetője e jogszabályi rendelkezésre hivatkozva, szülői igények kielégítése 

okán kérte a fenntartó önkormányzatot, hogy az óvoda mindkét óvodai csoportjában (Csiga-

biga, Süni csoport) engedélyezze a maximális létszám húsz százalékkal történő átlépését a 

2016/2017. nevelési évben.   
 

 

Csoport megnevezése Törvényi  

maximális 

létszám 

Tényleges 

létszám 

Számított 

létszám 

20%-kal 

eltérített 

engedélyezett 

létszám 

Német nemzetiségi 

középső-nagy csoport 

(Csiga-biga csoport) 

25 fő 29 fő 29 fő 30 fő 

Német nemzetiségi 

kis-középső csoport 

(Süni csoport) 

25 fő 26 fő 30 fő 30 fő 

Összesen: 50 fő 55 fő 59 fő 60 fő 
 

 

Az óvodai csoportok törvényileg szabályozott maximális létszámától való eltérésének 

engedélyezését Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az SZMSZ 9. § (7) bekezdés 

4. pontjában foglaltak szerint a Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottságra ruházta át.   

A létszámadatok figyelembevételével az intézményvezető kérése szakmailag megalapozott, 

oktatásszervezésileg indokolt és megoldható az óvodai csoportokban a feladatellátás. 

 

 

3. Ajka Városi Óvoda 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportszámának 

meghatározása és a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése 

 

Az Ajka Városi Óvoda vezetőjének tájékoztatása szerint a 2016/2017-es nevelési évben az 

intézmény gyermeklétszáma 773 fő, az SNI-s gyermekeket figyelembe véve a számított 

létszám 791 fő, a 34 óvodai csoportban.  

Az intézményvezető asszony az Ajka Városi Óvoda három intézménységében négy óvodai 

csoportra kéri a maximális gyermeklétszám 20%-kal történő átlépésének engedélyezését. 

Kérelmét azzal indokolta, hogy a Zöldikék Óvoda Napsugár csoportja városi szinten ellátja a 

Waldorf pedagógia iránt elkötelezett családok gyermekinek nevelését. A másik három 

csoportban (Patakparti Óvoda- Mazsola csoport, Bródy I. u. 7.- Bambi és Bóbita csoport) a 

szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényűvé vált gyermekek nevelése történik, emiatt 

indokolt a megengedett maximális létszám 20%-kal történő megemelése, amit az intézmény 

Szülői Közössége írásbeli nyilatkozatával támogatott. 
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A létszámadatok figyelembevételével az intézményvezető kérése szakmailag megalapozott, 

oktatásszervezésileg indokolt és megoldható az óvodai csoportokban a feladatellátás. 
 

 

Tisztelt Bizottság! 
 

Kérem, hogy az ismertetett létszámadatok mentén engedélyezze az intézmények számára az 

előterjesztésnek megfelelő óvodai csoportok indítását és a maximális csoportlétszám húsz 

százalékkal történő átlépését a 2016/2017. nevelési évre. 

 

Határozati javaslat I. 
 

1. Ajka város Önkormányzata Művelődési-, 

Oktatási- és Sportbizottsága az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

15/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 9. § 

(7) bekezdés 3. pontjában biztosított 

hatáskörében eljárva a 2016/2017. nevelési 

évre az önkormányzat által fenntartott 

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvodában 2 

óvodai csoport indítását engedélyezi. 
 

A bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntést 

az intézményvezetők részére küldje meg. 

 

 Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal  

 

2. Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, 

Oktatási- és Sportbizottsága az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

15/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 9.§ 

(7) bekezdés 4. pontjában biztosított 

hatáskörében eljárva a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 4. mellékletében 

megállapított maximális csoportlétszám 20 

százalékkal történő túllépését engedélyezi a 

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda 

számára a 2016/2017. nevelési évre a Csiga-

biga és a Süni csoportokban. 

 

A bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntést 

az intézményvezetők részére küldje meg. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal  
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Határozati javaslat II. 

 

1. Ajka város Önkormányzata Művelődési-, 

Oktatási- és Sportbizottsága az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

15/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 9. § 

(7) bekezdés 3. pontjában biztosított 

hatáskörében eljárva a 2016/2017. nevelési 

évre az önkormányzat által fenntartott Ajka 

Városi Óvodában 34 óvodai csoport indítását 

engedélyezi. 
 

A bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntést 

az intézményvezetők részére küldje meg. 

 

 Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal  

 

2. Ajka város Önkormányzatának Művelődési-, 

Oktatási- és Sportbizottsága az önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

15/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 9.§ 

(7) bekezdés 4. pontjában biztosított 

hatáskörében eljárva a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 4. mellékletében 

megállapított maximális csoportlétszám 20 

százalékkal történő túllépését engedélyezi az 

Ajka Városi Óvoda számára a 2016/2017. 

nevelési évre az alábbi óvodai csoportokban: 

 

- Ajka Városi Óvoda Patakparti Óvoda 

intézményegysége Mazsola csoport,  

- Ajka Városi Óvoda Bródy I. u. 7. szám 

alatti intézményegysége Bambi és Bóbita 

csoport, 

- Ajka Városi Óvoda Zöldikék Óvoda 

intézményegysége Napsugár csoport. 

 

A bizottság felkéri az elnököt, hogy a döntést 

az intézményvezetők részére küldje meg. 

 

Felelős: bizottság elnöke 

Határidő: azonnal  

 

 

Ajka, 2016. augusztus 22.  

 

 

        Szőke Melinda 

          irodavezető 
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