..... napirendi pont**
Bizalmas: □

ELŐLAP
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)
Előterjesztés címe:

Óvodai csoportlétszám túllépése

Az előterjesztés tartalma:

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

Ülés fajtája*:

Nyílt

Előterjesztő neve:

dr. Kármán Gábor

Kertészné Antal Márta
Az előterjesztést készítette:
Személyi érintettség esetén a zári
ülés kérésére vonatkozó
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának
dátuma**:

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
El
Képviselő-testület
El
IGEN: □
NEM: EJ
Szerepelt-e korábbi napirenden:
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □
IGEN: □
NEM: EJ
Pénzügyi állásfoglalást igényel:
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..............................................
IGEN: □
NEM: El
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: El
Átadás formája:

rendeleti javaslat:
A határozat végrehajtásáért
felelős személy megnevezése:

Balogh Csaba polgármester

A végrehajtási határidő
megjelölése (reális időpont):
A napirend tárgyalásához
tanácskozási joggal
meghívandók:

izonnal

1 Cocsis Katalin óvodavezető, Balkányi Nikoletta óvodavezető
yátdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas:
□
bMegjegyzés:...........................................................................
jeíjyző

Jegyzői ellenjegyzés:

FLépviselö-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:
;yző

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki

C—'

E*$B

Göd Város Önkormányzat
Jegyzője
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu
ELŐTERJESZTÉS
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
a Képviselő-testület soron következő ülésére
Tárgy: Gödi Kincsem és Kastély Óvoda csoportlétszám átlépésének engedélyeztetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödi Kincsem és Kastély Óvoda óvodavezetői a 2022/2023. nevelési évre vonatkozóan a beiratkozó
gyermekek magas létszáma miatt a fenntartó Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez fordultak a
12/1437-1/2022 (Kincsem Óvoda) és 12/1437-2/2022 (Kastély Óvoda) számú kérelmeikkel, mely szerint az
óvodai csoportok maximális létszámának legfeljebb 20%-kal való átlépésének engedélyeztetését kérik a 2011.
évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25. § (7) bekezdése alapján. Az óvodák megküldték a
csoportelosztásról szóló táblázatukat, amelyben csoportonként jelölték a csoport létszám maximális
túllépésének lehetőségeit. Mindkét óvodában néhány csoport a Képviselő-Testület engedélyével már
megemelt létszámmal működik jelenleg is. Az óvodavezetők által megküldött táblázat alapján a határozati
javaslatokban feltüntetett óvodai csoportokban lehet még a gyermekek létszámát bővíteni. A Kincsem
Óvodában összesen 12, a Kastély Óvodában pedig összesen 27 fővel.

Fentiek tekintetében az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselő-testület elé:
/. Határozati javaslat
„.J2022. (IX.01.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

mint fenntartó a 2022/2023. nevelési évre az alábbiak szerint engedélyezi a Gödi Kincsem Óvoda
csoportjaiban a maximális létszám túllépését:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Csoport megnevezése Férőhely (m2) szerint
Méhecske csoport
25
Napocska
25
Halacska
25
Margaréta
25
Pillangó
25
Mókus
25
Katica
21
Montessori
25
Összesen:

Túllépés
Engedélyezett maximális férőhely mértéke
27
27
27
TI

TI
TI

22
27

A maximális csoportlétszámok túllépésének engedélyezése esetén figyelemmel kell lenni a 20%-os határra (a
fenntartó a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdése alapján legfeljebb 20%-al engedélyezheti a csoportok
maximális létszámának túllépését), illetve figyelemmel kell lenni a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2021. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban:

2131 Göd, Pesti út 81.- 2131 Göd, Pf. 28. - 27/530-064, Fax: 27/345-279 - E-mail:
varoshaza@god.hu

2
2
1
2
1
2
1
1
12

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.
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Csaba polgármester, Hivatali felelős: Tóth János jegyző
Göd, 2022. augusztus 22.

IS. Határozati javaslat
...../2022. (IX. 01.) Ók. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
mint fenntartó a 2022/2023. nevelési évre az alábbiak szerint engedélyezi a Gödi Kastély Óvoda csoportjaiban
a maximális létszám túllépését:

Csoport neve

Létszáma

Ibolya
26(SNI)
Pillangó
26
Hóvirág
27
Béka
26
Csiga
26 (SNI)
Süni
27
Tulipán
25 (SNI)
Holdacska
25
Mackó
25
Katica
25
Micimackó
25
Napsugár
25
Halacska
25
túllépés max. csop.l. figyelembevételével összesen
Túllépés csoport nm szerint

Túllépés maximális
létszám felett/fő + SNI
1
2
2
1
1
2
0
3
3
3
3
3
3
27 fő
27 fő

Oldal 2

A maximális csoportiétszámok túllépésének engedélyezése esetén figyelemmel kell lenni a 20%-os határra (a
fenntartó a köznevelési törvény 25. § (7) bekezdése alapján legfeljebb 20%-al engedélyezheti a csoportok
maximális létszámának túllépését), illetve figyelemmel kell lenni a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2021. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 162. § (3) bekezdésében foglalt óvodai csoportszoba alapterületére, amely nem lehet kevesebb,
mint 2,02/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.

Határidő: azonnal
Felelős: Balogh Csaba polgármester, Hivatali felelős: Tóth János jegyző
Göd, 2022. augusztus 22.

Oldal 3
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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

Göd Város Önkormányzat
2131 Göd, Pesti út 81.

Ikt.sz.: 412/2022.

Tárgy: Gödi Kincsem Óvoda csoportlétszám átlépésének engedélyeztetése
Érkéz a •’
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Tisztelt Tóth János Jegyző Úr!
Tisztelt Dr. Kármán Gábor Aljegyző Úr!

A Gödi Kincsem Óvodába a 2022/2023. nevelési évre beiratkozó gyermekek magas létszáma miatt
kérjük a fenntartó Göd Város Önkormányzata Képviselőtestületét, hogy engedélyezze az óvodai
csoportok maximális létszámának legfeljebb 20%-kal való átlépését a 2011. CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 25.§ (7) bekezdése alapján, a mellékelt táblázat szerinti csoportelosztás figyelembe
vételével.

Köszönettel,
Göd, 2022.08.09.

1. oldal
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Telefon: 27 / 532 - 235
E-mail: godikastelyovi@gmail. com

Az óvoda vezetőjétől

Ikt.szám:

77 /2022.

Csoportlétszám túllépés Fenntartói engedélyeztetése
Göd Város Önkormányzata
Tisztelt Balogh Csaba Polgármester úr!
Tisztelt Tóth János Jegyző Úr!
Tisztelt Dr. Kármán Gábor Aljegyző Úr!
Tájékoztatásul küldjük a Gödi Kastély Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó
beiratkozásának eredményét, melynek alapján kérjük, hogy a 2022/2023. nevelési évre az
óvodai csoportokra megállapított maximális létszám húsz százalékkal történő átlépését a
Fenntartó Önkormányzat engedélyezze számunkra a 2021. évi CXC. törvény 25.§. (7)
bekezdése szerint.

Csoport neve
Ibolya
Pillangó
Hóvirág
Béka
Csiga
Süni
Tulipán
Holdacska
Mackó
Katica
Micimackó
Napsugár
Halacska

Létszáma

Túllépés maximális
létszám felett/fő + SNI

26(SNI)
26
27
26
26 (SNI)
27
25 (SNI)
25
25
25
25
25
25

1 + SNI (2 főnek számít)
2 ■
2
1
1 + SNI (2 főnek számít)
2
+ SNI (3 főnek számít)
3
3
3
3
3
3

túllépés max. csop.l. figyelembevételével összesen
Túllépés csoport nm szerint
x.

27 fő + 3 (SNI x)
27 fő

Göd, 2022. 08.09
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Wálk^yi Nikoletta
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