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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2019. június 27-i ülésére a 
„2019/2020. nevelési évben a Százszorszép Óvodák Pirtói Vackor Óvoda telephelyén indítandó 

óvodai csoportok számának és óvodai létszámának meghatározása” 
tárgyában 

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, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony 
korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport létszáma a minimális 
létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül - nem alakítható 
ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport. A szakképző iskolában a minimális 
létszámtól el lehet térni akkor is, ha az osztályban a szakképzésről szóló törvény szerinti hiány-
szakképesítés megszerzésére irányuló nevelés-oktatás, képzés folyik. A szakgimnáziumban és a 
szakközépiskolában a gyakorlati képzésre vonatkozó maximális csoportlétszám legfeljebb ötven 
százalékkal átléphető, ha a gyakorlati képzés tanteremben folyik. A művészeti felsőoktatási 
intézmény által fenntartott nyolc évfolyamos gimnázium osztályainak minimális, maximális és 
átlaglétszámát a szakközépiskola elméleti képzéshez rendelt létszámkeretei szerint kell 
meghatározni.” 
 
Óvodában a jogszabály szerinti maximális csoport létszám 25 fő. 

Ahhoz, hogy minden pirtói lakos gyermekét fel lehessen venni az óvodába, új csoport létrehozását 
(Kikerics csoport elnevezéssel) és így az óvodai létszám emelését kezdeményezte Pirtó Község 
Önkormányzata a 9/2019. (VI.07.) Kt. számú határozatával Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete, mint a Százszorszép Óvodák pirtói Vackor Óvodájának fenntartója felé. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó meghozta döntését a pirtói 
Vackor Óvoda csoportbontással egybekötött létszámának emeléséről. 
Amennyiben a Magyar Államkincstár jóváhagyja és bejegyzi a módosított Alapító okiratot, akkor a 
pirtói Vackor Óvodában 2 csoport indul a 2019/20-asnevelési évben, az egyik csoport 14 fős 
létszámmal, a másik csoport 20 fős létszámmal. Az egyik csoport a Napsugár nevet, a másik csoport 
a Kikerics nevet kapja. Ebben az esetben az óvodai létszám 34 fő lesz. 
Amennyiben a Magyar Államkincstár nem jegyzi be az Alapító okirat módosítását a pirtói Vackor 
Óvoda egy, Napsugár nevű csoporttal működik tovább, amelynek létszáma 25 fő, és amelytől a 
fenntartó engedélyezi a 20%-kal történő eltérést. 
 
A kialakult helyzet orvoslása érdekében Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
mint fenntartó meghatározza a 2019/2020  nevelési évben indítható csoportok számát, és az óvodai 
létszámot. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.  

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – hivatkozva a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontjára – valamint az 
Nkt. 25.§.(7) bekezdésére, az önkormányzat által fenntartott Százszorszép Óvodák 
Pirtói Vackor Óvodai intézményben a 2019/2020. nevelési évben két csoport elindítását, 
- az egyik csoport „Napocska” néven 20 fővel, a másik csoport „Kikerics” néven 14 -
fővel határozza meg. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó – amennyiben 
a MÁK nem jegyzi be a módosító Alapító okiratot - a Százszorszép Óvodák Pirtói 
Vackor Óvoda „Napocska” csoportjában engedélyezi, hogy a maximális 25 fős 
csoportlétszám legfeljebb 20 % -kal átléphető legyen.  
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