
Tárgy: 2020/2021. nevelési évben a Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvoda telephelyén indítandó óvodai 
csoportok számának és óvodai létszámának meghatározása 

24/2020. (V.13.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormánya által 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 

tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint fenntartó – hivatkozva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25.§ (7) bekezdésére - az általa fenntartott Százszorszép 

Óvodák Pirtói Vackor Óvodai intézményben engedélyezi, hogy a 2020/21. nevelési évben a maximális 

25 fős csoportlétszám legfeljebb 20 % -kal átléphető.  

Az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

INDOKOLÁS 

A Százszorszép Óvodák pirtói Vackor Óvoda telephelye Pirtó Község Önkormányzata tulajdonában, de a 

2016-ban megkötött Köznevelési szerződés alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában van. 

A működtetés szakmai irányítója a Százszorszép Óvodák. A Vackor Óvodában egy óvodai csoport működik.   

A vezető óvónő arról tájékoztatta az Önkormányzatot levelében, hogy a 25 fős jogszabály által engedélyezett 

csoportlétszám nem elégséges, mivel vannak pirtói gyermekek, akiket a létszám maximalizálás miatt nem 

tudnának felvenni.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) pontja 

alapján: a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott 

tanítási évben indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát. 

Az Nkt. 2016. november 30-tól hatályos 4. sz. melléklete meghatározza a csoportok és osztályok maximális 

létszámát, továbbá az Nkt. 25.§ (7) bekezdése szerint: „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. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony 

nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja....” 

Óvodában a jogszabály szerinti maximális csoport létszám 25 fő. 

Ahhoz, hogy minden pirtói lakos gyermekét fel lehessen venni az óvodába, az óvodai létszám emelését 

kezdeményezte Pirtó Község Önkormányzata az 5/2020. (V.07.) Polgármesteri határozatával Kiskunhalas 

Város Önkormányzata, mint a Százszorszép Óvodák pirtói Vackor Óvodájának fenntartója felé. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint fenntartó meghozta döntését a pirtói Vackor Óvoda létszámának 

emeléséről. A pirtói Vackor Óvoda egy, Napsugár nevű csoporttal működik, amelynek létszáma 25 fő, és 

amelytől a fenntartó engedélyezi a 20%-kal történő eltérést. 

A kialakult helyzet orvoslása érdekében Kiskunhalas Város Önkormányzata, mint fenntartó meghatározta a 

2020/2021-es nevelési évben az óvodai létszámot. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Kiskunhalas, 2020. május 13. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 


