
Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 21-én tartandó ülésére 

 

A Füzesgyarmati Lurkófalva Óvodában a 2017/18-as nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számáról 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi: Szociális és Humánügyek Bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. 

 

A Füzesgyarmati Lurkófalva Óvodában a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó beiratkozás 

2017. április hónapban megtörtént. A beiratkozás alapján az Óvodába a szülők/törvényes 

képviselők összesen 158 fő gyermeket írattak be. 

 

2013. szeptember 1-étől az óvodákban a csoportok kialakításának rendjéről az Nkt. az 

alábbiak szerint rendelkezik: 

„25.§ (7) Az óvodai csoportok, minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet 

határozza meg. Az óvodai csoportra megállapított minimális és maximális létszámtól akkor 

lehet eltérni, ha nevelési, tanítási év során gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.” 

 

Az Nkt. 4. melléklete szerint az óvodai létszámok a következők szerint alakulnak: 

 

   BA 

minimum 

 BB 

maximum 

 BC 

átlag 

 Óvoda  13  25  20 

 

Az Nkt. 47.§ (7) bekezdése szerint az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy 

pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a 

mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe 

venni az óvodai csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, 

tanulóval együtt történik. Óvodánk tekintetében ilyen szempontból hat gyermek van akit két 

főként, és egy gyermek van akit három főként kell figyelembe venni a csoportlétszámok 

megállapításánál. 

 

Figyelemmel arra, hogy a 2017/2018-as óvodai nevelési évre beiratkozottak száma minden 

csoportban eléri a Nkt. 4. mellékletében meghatározott, a csoport indításához szükséges 

minimális létszámot, javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a 2017/2018-as nevelési évben 

indítható csoportok számát, változatlanul, 7 darabban fogadja el a mellékelt határozati javaslat 

szerint. 

 

Bere Károly 

polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2017 (IX. 21.) határozat 

A Füzesgyarmati Lurkófalva Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 

Füzesgyarmati Lurkófalva Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát – a beíratott gyermekek számára figyelemmel – 7 darab csoportban 

határozza meg.  

 

Határidő: a 2017/2018-as nevelési évben folyamatos 

Felelős: a Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda intézményvezetője 

 


