
 

  
 
 

Tárgy: Óvodai csoportlétszám túllépés engedélyezése a 2021/2022 nevelési évre   

 
128/2021.(VI.10.) számú Polgármesteri határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021(I.29.) számú kormányrendelettel 

elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom: 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 2021/2022 nevelési 
évre 7 csoport indítását engedélyezem 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 2021/2022 nevelési 

évre engedélyezi a törvény szerinti maximális csoportlétszám 20%-os határon belül történő 
túllépését.  

     Ennek alapján az engedélyezett maximális csoportlétszámokat az alábbi létszámban állapítja  
meg: 

óvoda csoport Tényleges létszám 
/beíratott és felvételt 

nyert   gyermekek 
létszáma/ 

várható létszám 
2021/2022 nevelési 

évben 
(SNI-vel emelt/ 

 
Napraforgó 

Hóvirág 25 27 
Tulipán 24 27 

Margaréta 25 27 
Katica Vizipók 24 24 

Pillangó 26 26 
Bóbita Micimackó 25 26 

Kópé 24 27 

Összesen  173 184 
 

Felelős: Bodnár Sándorné óvodavezető 
 
Bugyi, 2021. június 10. 

                 Nagy András Gábor                                         
              polgármester        
 
Indokolás 

A Napköziotthonos Óvoda vezetője a 2021/2022. nevelési év előkészítéséhez kapcsolódóan 
fenntartói intézkedést kezdeményezett csoportlétszám túllépés engedélyezése ügyében.  
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A csoport- és osztálylétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 25. § (7) bekezdése és az Nkt. 4. számú melléklete 

határozza meg.  

Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a 
nevelési év, illetőleg 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. [Nkt. 25. § (7) 

bekezdés]  

A tényleges gyermeklétszám a kérelem benyújtásakor vált ismertté, erre tekintettel csak ezt 
követően van mód a benyújtott csoportlétszám-túllépési engedély kérelmek elbírálására.  

Az Nkt. 47. § (7) bekezdése értelmében 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, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelésoktatásuk 
a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.  

Az Nkt 4. számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok minimális létszáma 

13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet. A fentiek figyelembevételével a 
fenntartó által engedélyezhető létszámhatárok: 
 

 Minimális 

létszám 

Maximális 

létszám 

Átlag létszám További 20% 

óvoda 13 25 20 30 

 

 


