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Elıterjesztés   
Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 
 

 
Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsében a 2012/2013-as 

nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 
Iktatószám: I/6607/2/2012. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 

 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıje jelezte a 
2012/2013-as tanítási évben az egyes óvodai csoportokban várható tényleges és számított létszámokat 
(levele és az erre vonatkozó táblázat az elıterjesztés melléklete) 

- A Kt. 102. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól 
való eltérést. 

- A Kt. 3. sz. melléklete határozza meg az osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán 
kívüli foglalkozások szervezésének rendjét. A II. rész 1. pont alapján az óvodába, iskolába, 
kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó gyermekekbıl, tanulókból 
meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtásához legalább egy nevelési évre, tanévre 
alkotott oktatásszervezési egység az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport. Az 
óvodai csoportokat, iskolai osztályokat, kollégiumi csoportokat oly módon kell megszervezni, 
hogy az óvodai csoportba, felvett gyermekek, tanulók létszáma ne lépje túl - kivéve a 7-8. 
pontban meghatározott eseteket - a maximális létszámot. (Ez a rendelkezés hivatott védeni a 
gyermekek megfelelı színvonalon történı oktatásához, neveléséhez való jogát). Az óvoda 
esetében a z egyes csoportok maximális létszáma 25 fı. 

- A Kt. 3. sz. melléklet II. rész 7. pontja alapján az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi 
csoportra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépheti függetlenül az 
indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új 
gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. (Ebben az esetben nem kell megjelölni 
oktatásszervezési okot.) 

- A Kt. 3. számú melléklet II. rész 8. pontja kimondja, hogy az I. részben meghatározott 
maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában meghatározottak szerint számított maximális 
létszám tíz százalékkal túlléphetı, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az 
intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi 
szülıi szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetért. (A Kt. nem 
tartalmaz taxatív felsorolást, ugyanakkor azt meg kell jelölni.) 

 
Fenti jogszabályi rendelkezések értelmében jelenleg nem engedélyezhetjük a csoport 

átlaglétszámtól való eltérést. Ugyanakkor az alábbiakat figyelembe kell vennünk: 
 

 
 15 óvodai csoport áll rendelkezésünkre az óvodáskorú gyermekek ellátására. Az elıterjesztés 

mellékletében lévı táblázat 4. oszlopában került kidolgozásra a csoportszobák nagyságának 
figyelembevételével a felvehetı gyermeklétszám. Az 5. oszlop a már felvett gyermekek csoportba 
sorolását mutatja, míg az utolsó oszlop az egyes csoportokban elhelyezett gyermeklétszámot. A 
csoportok szervezésénél a Kt. rendelkezései alapján a számított létszámot kell figyelembe venni. Az 
óvodai csoportra meghatározott átlaglétszám 20 fı, a maximális létszám 25 fı (amennyiben a 
csoportszoba alapterülete ezt lehetıvé teszi).  
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A táblázat alapján 13 csoport magasabb létszámmal indul a 2012/2013-as nevelési évben, amely 
jelzi, hogy az óvoda bıvítése az egyik legfontosabb feladat számunkra, figyelembe véve azt a tényt 
is, hogy 2013. augusztus 31-éig valamennyi óvodai neveléssel összefüggı szülıi igény 
teljesítéséhez szükséges feltételt meg kell teremtenünk a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény 
értelmében.   
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
 
 

I. Határozat-tervezet 
 

……/2012. (……….) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsében  
a 2012/2013-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor Önkormányzata a Meserét Lajosmizse 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a 2012/2013-as nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát az alábbiak szerint állapítja meg: 
Összesen: 15 csoport 

      ebbıl:  - 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.:   8 csoport   
- 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.:    3 csoport 
- 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 26.:  2 csoport 
- 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2.:   2 csoport 

 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy Felsılajos 

Község Önkormányzatának Képviselı-testületét az 1.) pontban foglaltakról soros ülésen 
tájékoztassa. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. május 31. 

 
 
Lajosmizse, 2012. május 23. 
 
 
      Basky András sk. 
      polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
 
 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde 
Lajosmizse, Attila u. 6. 
 
 
 
Polgármesteri Hivatal 
Lajosmizse, Városház tér 1.     Ikt.sz.: 201/2012. 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde vezetıje és vezetı helyettese a 2012/2013-
as nevelési évre az óvodai beiratkozások alapján elkészítette a következı nevelési évre a várható 
csoportlétszámokat. A beiratkozások alapján látható, hogy a csoportok létszáma a törvény által elıírt 
létszámnál magasabb. 
A Kt. 3. számú mellékletének 1. pontja a maximális létszámot az óvoda esetében 25 fıben határozza 
meg. A Szent Lajos u.-i óvodánál mivel a csoportszobák mérete kisebb, ezért itt az Alapító Okiratban 
meghatározottak szerint 22 fı/csoport létszámot vettük alapul. 
2010. január 01-tıl a Kt. 102 par. szerint a maximális létszámtól való eltérést a fenntartó 
engedélyezheti. 
 
Kérjük tisztelettel a  Polgármester Urat, és a Képviselı-testületet, hogy a maximális csoportlétszámtól 
való eltérést a mellékelt táblázat alapján engedélyezni szíveskedjenek. 
 
 
 Lajosmizse, 2012. május 15. 
 
 
 
    Tisztelettel 
 
 
  Kocsis Györgyné   Kunné Sipos Ágnes 
  óvodavezetı   óvodavezetı hely. 
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Létszámadatok a 2012/2013. nevelési évre történı felvételre 

 

 
 

Intézményegység neve Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
 
 

Telephelyek, tagóvodák 
neve 

 
 

Csoport neve 

 
 

Csoport-
foglalkoztató 
területe (m2) 

A Kt. Szerinti 
felvehetı 
maximális 
létszám 25 

fıig 

 
A 

beiratkozáskor 
felvehetı 
létszám 

A 2012/2013. 
nevelési évre 
felvehetı 
maximális 
létszám 

A Kt. 3. 
számú 

melléklete 
szerint 2-es 
szorzóval 

számítandó 
fı 

 
 

Számított 
létszám a 
csoportban 

 
 
 
Székhely intézmény 
Lajosmizse, Attila u. 6. 

İzike 53,7 25 28 28 3 31 
Napocska 53,1 25 25 25 - - 

Süni 53,7 25 25 25 - - 
Mécses 53,8 25 27 27 - - 
Csibe 58,8 25 28 29 3 31 
Katica 58,7 25 28 29 - - 

Méhecske 59,1 25 29 30 - - 
Napraforgó 58,6 25 26 29 3 29 

Összesen  200 216 222   
 

Telephely intézmény 
Lajosmizse,Szent L.u. 19. 

Margaréta 46,5 22 24 24 2 26 
Cica 46,2 22 23 23 3 26 

Pillangó 46,2 22 23 23 - - 
Összesen   66 70 70   

Telephely intézmény 
Lajosmizse, Rákóczi u. 26. 

Nyuszi 57,5 25 30 30 2 32 
Micimackó 58,6 25 29 30 2 32 

Összesen   50 59 60   
Felsılajosi Tagintézmény 
Felsılajos, Óvoda u. 2. 

Tulipán 62,1 25 28 30 7 35 
Napocska 63,1 25 28 30 - - 

Összesen   50 56 60   
MINDÖSSZESEN   366 401 412   


