
Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata 2012. június 26-i testületi ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt tv.) 102. § (2) 
bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól 
való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis 
osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a 
maximális létszámtól való eltérést. 
 
A Bóbita Napközi Otthonos Óvoda - melynek elkülönült intézményi része a Napsugár 
Tagóvoda - fenntartója Takácsi, Vaszar és Gecse községek Önkormányzatai.  
Takácsi Község Önkormányzata a gesztor önkormányzat, de a társulási megállapodás alapján, 
mivel abban a csoportszámok meghatározása, illetve a maximális létszámtól való eltérés nem 
szabályozott, ezért a társult önkormányzatoknak is megerősítést kell adni a módosításra. Így 
mindhárom képviselő-testületnek szükséges döntést hoznia. 
 
A Közokt tv. 3. számú mellékletének I. része határozza meg az óvodai csoportok és iskolai 
osztályok létszámhatárait. A melléklet alapján az óvodai átlaglétszám 20 fő, a maximális 
létszám 25 fő. 
 
Az óvodai beíratások adatai alapján szükséges az óvodai csoportok számának módosítása a 
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda vonatkozásában 
 
A Közokt. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a csoport 
átlaglétszámtól való eltérést. Ez alapján a fenntartó javasolja a Napsugár Napközi Otthonos 
Tagóvodában a 2 óvodai csoport indítását.  
 
Ugyanakkor szükséges a csoportok létszámának meghatározásakor a Közokt tv. 3. számú 
melléklete II. 7. és 8. pontja figyelembe vételével meghatározni az óvodai csoportok 
2012/2013. nevelési évre felvehető maximális létszámát. 
 
 
A Közokt tv. 3. melléklet I. részében meghatározott maximális létszám átlépését a Közokt 3. 
sz. melléklet II. rész 7. és 8. pontjai alábbi rendelkezései szerint engedélyezheti:  

„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.” 
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A Bóbita Napközi Otthonos Óvoda Takácsi intézménye létszámának meghatározásakor 
figyelembe kell venni az óvodai szülői szervezet véleményét, így a felvehető maximális 
létszám meghatározása ennek figyelembe vételével történik. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
Összeállította: köztisztviselő 
  
Gecse, 2012.  június 20.    
 
    
       
  Istenes Gyula 
  polgármester 
 

 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2012.(VI.26.) határozata 
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többszörösen 
módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a törvény 3. melléklet 
I. részére tekintettel, a 3. mellékletének II. rész 7-8. pontjában meghatározottak szerint 
Takácsi Község Önkormányzata (Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzata Napközi 
Otthonos Óvoda Intézményi Társulása) fenntartásában működő Bóbita Napközi Otthonos 
Óvoda, és ezen belül a Napsugár Tagóvoda a 2012/2013. tanévben indulócsoportok számát és 
a csoportok esetében a maximális létszámtól való eltérést – az alábbiak szerint -  engedélyezi.   
 
       A 

Óvoda 
csoportszám 

C 
Maximális 

létszám/csoport 
Kt. 3. melléklet 

D 
Fenntartói 

döntés alapján 
maximális 

létszám/csoport 
Kt. 3. II. 7-8. 

E 
2012/2013. 

nevelési évre  
felvehető 
maximális 

létszám/csoport 
Bóbita 
Napközi 
Otthonos 
Óvoda 
Takácsi  
1 csoport 

25 33 33 

 Napsugár 
Tagóvoda 
Vaszar 
2 csoport 

25 30 30 

 
Határidő: 2012/2013. tanévtől  
Felelős: Kunszt Szabolcs polgármester 

 Intézményvezető 
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