napirendi pont**
Bizalmas: □

ELŐLAP
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)
Előterjesztés címe:

Óvodai csoportlétszám túllépése

Az előterjesztés tartalma:

Az óvodai túljelentkezések miatt a Gödi Kincsem Óvodában szükségessé vált a fenntartó által
a csoportok maximális létszámának emelése.

Ülés fajtája*:

Nyílt

Előterjesztő neve:

dr. Kármán Gábor
dr. Kármán Gábor

Az előterjesztést készítette:

Személyi érintettség esetén a zári
ülés kérésére vonatkozó
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának
dátuma**:

fa#.!.

•

Sürgősség indoka:

Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdfformátumban kötelező.
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
□
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság
□
Tárgyalja:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
E
Képviselő-testület
E
IGEN: □
NEM: E
Szerepelt-e korábbi napirenden:
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □
IGEN: □
NEM: E
Pénzügyi állásfoglalást igényel:
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..............................................
IGEN: □
NEM: E
Jogi állásfoglalást igényel:
Véleményező jogász:
Városüzemeltetési EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
tanácsnok
Tanácsnoki vélemény:
Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy
VAN: □
NINCS: E
rendeleti javaslat:
A határozat végrehajtásáért
Balogh Csaba polgármester
felelős személy megnevezése:
A végrehajtási határidő
azonnal
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához
tanácskozási joggal
kocsis Katalin óvodavezető; Balkányi Nikoletta mb. óvodavezető
Átadás formája:

meghívandók:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas:
□
Megjegyzés:..........................................................................

jegyző

Jegyzői ellenjegyzés:

Cépviselö-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: □

jej yző
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Göd Város Önkormányzat
Jegyzője
Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu
ELŐTERJESZTÉS

a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére
Tárgy: Óvodai maximális csoportlétszám túllépése

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Göd Város óvodái jelzéssel éltek az Önkormányzat felé, mely szerint a 2022/23 nevelési évre vonatkozóan az
óvodába jelentkező gyermekek száma meghaladja az óvodák alapító okirata szerint rendelkezésre álló
férőhelyek számát. A fenntartónak lehetősége nyílik a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: köznevelési törvény) 25.§ (7) bekezdése alapján a csoportok maximális létszámainak legfeljebb
20%-kal való túllépésének engedélyezésére, azonban a Gödi Kincsem Óvoda esetében már ez a megoldás
sem fedezi az igényeket.
A férőhelyek száma és az igények az alábbiak szerint alakulnak a két óvodában:

Férőhely száma:
Gyermeklétszám (2021/22)*
Iskolaköteles
(ebből) iskolába megy
(ebből) óvodában marad
Óvodában marad (2022/23)
Szabad férőhelyekre felvehető avermekek száma

Gödi Kincsem Óvoda
390 fő
404 fő
135 fő
93 fő
42 fő
311 fő
79 fő

Gödi Kastély Óvoda
369 fő
371 fő
pl25fő
88 fő
37 fő
283 fő
86 fő

* fenntartó által engedélyezett maximális csoportlétszám túllépéssel együtt!

A köznevelési törvény 8.§ (1) és (2) bekezdése szerint
8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a
gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) 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 köteles felvenni azon gyermekeket, akik tárgy év augusztus 31.napjáig töltik be harmadik életévüket
és az óvoda körzetén belül lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, ott életvitelszerűen lakik.
A Kincsem Óvoda a beiratkozás adatai alapján jelezte az Önkormányzat, mint fenntartó felé, hogy a 2022/23-as
nevelési évre 71 főt (2019.01.01. és 2019.08.31. között született óvodaköteles gyermekek), valamint további 16
főt (2016-2018 évben született óvodaköteles gyermekek), összesen: 87 főt köteles felvenni. Ezen létszámot
rávetítve a 79 szabad férőhelyre indokolttá válik az óvodai csoportok maximális létszáma túllépésének
engedélyezése. Az óvoda kérelmezte az Önkormányzattól a csoportlétszámok 20%-kal történő túllépésének
engedélyezését.

Göd, Pesti út 81. K 2131 Göd, Pf. 28. S 27/530-030, Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@god.hu

A maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése esetén figyelemmel kell lenni a 20%-os határra ( a
fenntartó a köznevelési törvény 25.§ (7) bekezdése alapján legfeljebb 20%-kal engedélyezheti a csoportok
maximális létszámának túllépését), illetve figyelemmel kell lenni a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 162.§ (3) bekezdésében foglalt óvodai csoportszoba alapterületére, amely nem lehet kevesebb, mint
2,0 m2/fő.
25.§ (7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4.
melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális
létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal
átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év
során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. (Köznevelési törvény)

162,§ (3) A kötelező (minimális) helyiség- és eszközjegyzékben felsorolt helyiségek kialakítására előírt
követelmények teljesülnek, ha a nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos vagy azzal
egyenértékű építési és műszaki előírásoknak megfelel az épület, azzal az eltéréssel, hogy az óvodai
csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2,0 m2/fő. (Rendelet)

Ezen jogszabályi előírások értelmében az óvodai csoportra megállapított maximális létszám (25 fő), amely fenti
szabályok alapján 20%-kal átléphető a fenntartó engedélyével.
Fentiek tekintetében az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat

.„/2022. (V.26.) ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az intézmény fenntartója a 2022/23. nevelési évben
az alábbiak szerint engedélyezi a Gödi Kincsem Óvoda csoportjai maximális létszámának túllépését:
Csoport megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Méhecske (kiscsoport)
Napocska (vegyes)
Csillag (középső)
Halacska (vegyes)
Csiga (középső)
Margaréta (kiscsoport)
Pillangó (vegyes)
Cinke (nagycsoport)
Szívecske (nagycsoport)
Mókus (vegyes)
Pingvin (középső)
Katica (kiscsoport)
Süni (nagycsoport)
Nyuszi (nagycsoport)
Bóbita (vegyes)
Montessori (vegyes)
Összesen:

Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Csaba polgármester

Göd, 2022. 05.16.

Férőhely (m2)
szerint
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
21
25
19
25
25
390

Engedélyezett
maximális férőhely
25
25
27
26
27
25
26
27
27
25
27
21
27
20
27
26
408

Túllépés mértéke

+2
+1
+2
+1
+2
+2
+2
+2
+1
+2
+1
18

Göd Város Önkormányzat Gödi Kincsem Óvoda
2132. Göd, Lenkey utca 13-17.
Tel: 06-30-898-6445
E-niail:kincsemovoda@god.hu
Ikt.sz.: 287/2022.

Göd Város Önkormányzat
2131 Göd, Pesti út 81.

Tárgy: Gödi Kincsem Óvoda csoportlétszám átlépésének engedélyeztetése

Tisztelt Tóth János Jegyző Úr!
Tisztelt Dr. Kármán Gábor Aljegyző Úr!

A Gödi Kincsem Óvoda beiratkozásával kapcsolatos tájékoztatásunkban már jeleztük, szükséges lesz
arra kérnünk a fenntartót, hogy engedélyezze az óvodai csoportok maximális létszámának legfeljebb
20%-kal való átlépését a 2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25.§ (7) bekezdése alapján.

Adataink:
14 csoport maximális létszáma 25 fő lehet.
2 csoport maximális létszáma ennél kevesebb (21 és 19 fő).
2 csoport jelenleg is a maximális létszám fölött működik (1, illetve 2 fővel).

A 2022/2023. nevelési évben 3 kiscsoportot szervezünk, 25-25-21 fős maximális létszámmal (ossz. 71
fő). Ezekbe a csoportokba a 2019.01.01 és 2019.08.31. között született óvodaköteles gyermekeket
tudjuk elhelyezni.
A jelentkező ennél korábban született (2016, 2017, 2018 évi) óvodaköteles gyermekek létszáma: 16
fő. Őket vegyes, illetve korosztálynak megfelelő csoportokban tudjuk elhelyezni.
A mellékelt táblázat szerinti becsült létszámok eredményeként megállapítjuk, hogy a vegyes, illetve a
nagyobb korosztályú csoportok közül 11 csoport a maximális létszám fölött kezdi meg a nevelési
évet, 2 csoport a maximális létszámmal, a 3 kiscsoport létszáma egyelőre még nem éri el a maximális
létszámot, viszont a körzetünkbe tartozó, de még nem jelentkezett gyermekekkel együtt ezeknek a
csoportoknak a létszáma is meghaladja majd a maximális csoportlétszámot.

Várhatóan az elkövetkező időszakban olyan további beiratkozok is lehetnek, akik óvodakötelesek,
ezért számukra mindenképp férőhelyet kell biztosítanunk.
Fontos kiemelnünk, hogy a csoportszobák befogadóképességére való tekintettel a létszámok 1, max.
2 fővel léphetőek túl 14 csoport esetében, és lehetőleg egyáltalán nem 2 csoport esetében (pl.
probléma az ágyak elhelyezése alvásidőben, szűkös öltözőhelyiség stb.).

A számított létszámok alapján kérjük a fenntartót, engedélyezze az óvodai csoportok maximális
létszámának legfeljebb 20%-kal való átlépését a 2011. CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25.§ (7)
bekezdése alapján.

Göd, 2022.05.13.

1. oldal

Óvodai adatlap a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyeztetéséhez
A fenntartó neve és címe:
Göd Város Önkormányzat - 2131 Göd, Pesti út 81.
Az intézmény
• neve:
Gödi Kincsem Óvoda és Telephelye
• címe:
2132 Göd Lenkey utca 13-17.
• Az óvodában működő csoportok száma:
16
Ssz.

2. Az intézményben működő
(kérelemben szereplő)
csoportok, tényleges létszámuk

a.) Csoport
megnevezése

1.

b.)
beiratkozás
utáni becsült
létszám

3. A 2011. évi CXC. törvény 4. A 3. oszlop
5. a.) A csoportszobák
6. Túllépés a
a nemzeti köznevelésről
szorzószámainak
befogadóképessége, alapterülete
maximális
47.§ (7) bekezdése szerint figyelembevételével
(m2)
létszám felett
számított létszám (fő) b.) m2 szerinti férőhely, fő
c. ) maximális számított létszám, amire
az engedélyt kérjük
a.) 2-es
b.) 3-as
a,) A
b.) m2
c.)
szorzóval
szorzóval
csoportszob szerinti
maximális
számítandó, számítandó,
ák
férőhely, fő számított
fő
fő
alapterülete
létszám
(m2)

Méhecske (kis cs.)

20

20

50,8

25

25

2.

Napocska
(vegyes)

25

25

50

25

25

3.

Csillag (középső)

27

27

50,2

25

27

+2

4.

Halacska (vegyes)

26

26

50,2

25

26

+1

5.

Csiga (középső)

27

27

50,2

25

27

+2

1
i

Dátum: Göd, 2022. 05.13.
Óvodavezető

1

Óvodai adatlap a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyeztetéséhez
Göd Város Önkormányzat - 2131 Göd, Pesti utca 81.
A fenntartó neve és címe:
Az intézmény
Gödi Kincsem Óvoda és Telephelye
• neve:
2132 Göd Lenkey utca 13-17.
• címe:
• Az óvodában működő csoportok száma:
16
Ssz.

6. Túllépés a
5. a.) A csoportszobák
3. A 2011. évi CXC. törvény 4. A 3. oszlop
maximális
befogadóképessége, alapterülete
szorzószámainak
a nemzeti köznevelésről
létszám felett
(m*)
47.§ (7) bekezdése szerint figyelembevételével
számított létszám (fő) b.) m2 szerinti férőhely, fő
c. ) maximális számított létszám, amire
az engedélyt kérjük
c.)
a,)
A
b.) m2
b.) 3-as
a.) 2-es
b.)
maximális
csoportszob szerinti
szorzóval
szorzóval
beiratkozás
férőhely, fő számított
ák
utáni létszám számítandó, számítandó,
létszám
fő
alapterülete
fő
(m2)

2. Az intézményben működő
(kérelemben szereplő)
csoportok, tényleges létszámuk

a.) Csoport
megnevezése

22

51,7

25

25

26

26

51,7

25

26

+1

Cinke (nagy)

27

27

50

25

27

+2

9.

Szívecske (nagy)

27

27

50

25

27

+2

10.

Mókus (vegyes)

25

25

50,2

25

25

11.

Pingvin (középső)

27

27

50,4

25

27

6.

Margaréta (kis)

21

7.

Pillangó (vegyes)

8.

1

+2

2

Óvodai adatlap a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyeztetéséhez
A fenntartó neve és címe:
Göd Város Önkormányzat - 2131 Göd, Pesti utca 81.
Az intézmény
• neve:
Gödi Kincsem Óvoda és Telephelye
• címe:
2132 Göd Lenkey utca 13-17.
• Az óvodában működő csoportok száma:
16
Ssz.

2. Az intézményben működő
(kérelemben szereplő)
csoportok, tényleges létszámuk

a.) Csoport
megnevezése

3. A 2011. évi CXC. törvény 4. A 3. oszlop
5. a.) A csoportszobák
6. Túllépés a
a nemzeti köznevelésről
szorzószámainak
befogadóképessége, alapterülete
maximális
47.§ (7) bekezdése szerint figyelembevételével
(m2)
létszám felett
számított létszám (fő) b.) m2 szerinti férőhely, fő
c. ) maximális számított létszám, amire
az engedélyt kérjük
b.)
a.) 2-es
b.) 3-as
a,) A
b.) m2
c.)
beiratkozás
szorzóval
szorzóval
csoportszob szerinti
maximális
utáni létszám számítandó, számítandó,
férőhely, fő számított
ák
fő
fő
alapterülete
létszám
(m2)

12.

Katica (kis)

20

20

41,8

21

21

13.

Süni (nagy)

27

27

63,12

25

27

+2

14.

Nyuszi (nagy)

18

20

36,55

19

20

+1

15.

Bóbita (vegyes)

25

27

50,54

25

27

+2

16.

Montessori
(vegyes)

26

26

50,54

25

26

+1

Összesen:

394

390

409

13

2
1

3

1

399

3
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Érkezett
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Tárgy: Gödi Kincsem Óvoda beiratkozás 2022. tájékoztatás és kérelenszón

Tisztelt Tóth János Jegyző Úr!
Tiszteit Dr. Kármán Gábor Aljegyző Úr!

A Gödi Kincsem Óvodában a 2022/2023. nevelési évre az óvodával már jogviszonyban álló gyermekek

létszáma és erre a nevelési évre beiratkozott gyermekek létszáma meghaladja az óvoda Alapító
okirata szerint rendelkezésünkre álló férőhelyek számát.

A felmért adataink a következők:
A Gödi Kincsem Óvoda Alapító Okirata szerinti férőhely: 390 fő.
A 2021/2022. nevelési évben az óvodai gyermeklétszám: 404 fő.
Ebből iskolába megy: 93 fő. (Ossz, iskolaköteles: 135 fő, óvodában marad a következő nevelési évre:
42 fő.) Előző évi adat: 2020/2021. nevelési évben ossz, iskolaköteles 111 fő, ebből iskolába ment 98
fő, óvodában maradt a következő nevelési évre 13 fő.
A 2022/2023. nevelési évre az óvodában marad összesen: 311 fő.
A szabad férőhelyekre felvehető gyermekek száma: 79 fő.
2022. május 2-3-án jelentkezők adatai:

Kötelező felvenni

Nem kötelező felvenni

■ .

2016-ban

2017-ben

2018-ban

született

született

született

2019.01.01-2019.0831.

y között született
.. -

2019.09.01. 2019.12.31.

2020-ban született

között született

............... •... '................
32 fő (ebből 1 fő

5 fő

6 fő

5 fő

72 fő (ebből 1 fő SNI)

39 fő

SNI, 1 fő hátrányos
helyzetű)

Ezen felül a fenntartó által a KIR nyilvántartásból 2022.03. 28-án részünkre megküldött óvodaköteles
gyermekek listája szerint nem jelentkezett óvodánkba 22 fő óvodaköteles gyermek (adataikat
mellékelve küldjük).

Valamint további beiratkozok várhatóak a hivatalos beiratkozás utáni időszakban a korábbi évek

tapasztalata alapján (előző évi adat: 20 fő, ebből kötelező felvételes: 11 fő).
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Göd Város Önkormányzat Gödi Kincsem Óvoda
2132. Göd, Lenkey utca 13-17.
Tel: 06-30-898-6445
E-mail:kincsemovoda@god.hu
A felmért adatok alapján a 2022/2023. nevelési évre az Alapító Okiratunk szerinti szabad

férőhelyeink tekintetében csak azokat a gyermekeket tudjuk felvenni, akiket kötelező! (2011. évi

CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8.§.)
Mivel a kötelező felvételes gyermekek jelenleg felmért és várható létszáma is meghaladja a
rendelkezésünkre álló férőhelyek számát (az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25. § (7) bekezdése és a 4. melléklete szerint 25 fő,

illetve a 20/2012. (Vili.31.) EMMI rendelet 162. §. (3) bekezdése szerint a csoportszoba alapterülete

nem lehet kevesebb, mint 2,0 négyzetméter/fő), ezért kérjük a fenntartót, hogy engedélyezze az
óvodai csoportok maximális létszámának legfeljebb 20%-kal való átlépését a 2011. évi CXC.

törvény a nemzeti köznevelésről 25. §. (7) bekezdése alapján.
Ennél több gyermek felvétele esetén szükséges az Alapító okirat módosítása, melyről a fenntartó az

intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést (2011. évi
CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 84. §. (7) bekezdés), azzal, hogy az átszervezés hatálybalépési
dátumának tárgyév július 1 és augusztus 31 közé kell esnie (2011. évi CXC. törvény a nemzeti

köznevelésről 84. §. (1) bekezdés).
Kérjük, hogy az óvodai felvétel tárgyában hozott fenntartói határozatot részünkre az óvodai felvételi

határozatok kiküldési határideje előtt (2022. június 2-3.) megküldeni szíveskedjenek.

Köszönettel,

Göd, 2022.05.09.

Kocsis Katalin

óvodavezető
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