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Tisztelt Képviselő -testület!  

 

Jogszabályi háttér 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) 

bekezdése írja elő, hogy az óvodai csoportok maximális létszámát e törvény 4. melléklete 

határozza meg, mely alapján óvodában a maximális létszám 25 fő. E bekezdés tartalmazza 

továbbá, hogy az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a 

fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal (5 fő) átléphető, továbbá függetlenül az 

indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek felvétele miatt 

indokolt. 

 

Beiratkozási tájékoztató 

A 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozásokra a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került sor, 

melynek során a kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda – szükség szerint a település 

többi kötelező felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartóval egyeztetett módon – az 

Oktatási Hivatal által megküldött lista alapján 2020. április 21-ig felvette azon érintett 

gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette. Ez azon 

gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, 

azaz a 2020/2021. nevelési évben „óvodakötelezettek”.  

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének 

teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni 

tudott, úgy a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig 

döntött. 

 

Fentiek alapján az alábbi adatokkal rendelkezünk jelenleg: 

 

Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 

2020. szeptemberi várható létszám: 144 fő/5 csoport 

Vecsési Mosolyország Óvoda 

2020. szeptemberi várható létszám: 110 fő/4 csoport 

Bálint Ágnes Óvoda 

2020. szeptemberi várható létszám: 197 fő/7 csoport 

Vecsési Tündérkert Óvoda 

2020. szeptemberi várható létszám: 210 fő/8 csoport 

 

A fenti adatokhoz megjegyzés: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXL. törvény (továbbiakban: Knt.) 49.§ (1) 

bekezdése értelmében a gyermekek felvétele, átvétele folyamatos. 



Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a „hivatalos” tavaszi beiratkozást követően a nevelési év 

megkezdéséig a nyár folyamán folyamatosan jelentkeznek beköltöző gyermekek, akik már 

„óvodakötelesek”, több esetben testvérek. Ez nagyon megnehezíti a tervezést, mert így az 

augusztus után harmadik életévüket betöltő gyermekek közül nem tudunk felvenni 

„biztonsággal”, mert a később bejelentkező óvodakötelesek viszont előnyben kell, hogy 

részesüljenek. 

A már most látható létszámok előbbiek miatt biztos, hogy emelkedni fognak. Amennyiben 

sok új beköltözőnk nem lenne ebben az időszakban, akkor a 2,5 évesekkel bőven fel tudjuk 

tölteni a létszámokat. 

 

Az Nkt. 8.§-a alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

vesz részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 

számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesíthető. 2015. szeptember 1-jével lépett hatályba a hároméves kortól 

kötelező óvodai részvétel. 

 

A fentiek és az óvodák jelenlegi létszámai alapján a csoportok maximális (25 fős) 

létszámának túllépésére minden csoport esetében szükség lesz ahhoz, hogy a fenntartó a 

törvényi kötelezettségének eleget tudjon tenni. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

    

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

1.   Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi az önkormányzati fenntartású 

óvodák minden csoportjánál - szükség esetén - a maximális létszámtól való eltérést a 

2020/2021. nevelési évre vonatkozóan. 

 

2.  Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse az érintett nevelési 

     intézmények vezetőit. 

 

     Felelős: Szlahó Csaba 

                    polgármester 

     Határidő: azonnal;  

                      az értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. 

 

Vecsés, 2020. június 23. 

 

 

                  Szlahó Csaba 

                    polgármester 


