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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

                    Telefon: (28)- 507-132      

                                                                      „Nyílt ülésen tárgyalandó”  
 

ELŐTERJESZTÉS 
a 2021. májusi ülésre 

 
Tárgy: Óvodában indítható csoportok számának meghatározása 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) 
bekezdés d) pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a polgármester dönt a közneveléssel kapcsolatos ügyekben. 
 
Az Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a fenntartó meghatározza az indítható 
csoportok számát az alábbiak szerint: 
„83. § (2) bekezdés: A fenntartó 
 „d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott 
tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok 
számát,” 
Az Nkt) 8. § (1) bekezdése értelmében:  

„8. § Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, 
amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra 
készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy 
ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető” 
Az Nkt. 4. számú melléklete meghatározza a létszámhatárokat, mely az óvoda esetében: 
 

 Minimum 
létszám 

maximum 
létszám 

Átlag 
létszám 

óvoda  13 25 20 
 
A Kistarcsai Gesztenyés Óvodába az óvodai beiratkozásra - a Polgármester 26/2021. (II.24.) 
sz. határozata alapján - 2021. május 3-6-ig került sor. A járványügyi helyzet miatt többnyire 
elektronikus úton, illetve - igény  esetén - személyes beiratkozásra is lehetőséget biztosított az 
intézmény. 
Jelenleg a Kistarcsai Gesztenyés Óvodának az alapító okirat szerinti maximális 
gyermeklétszáma 607 fő (Gesztenyés Óvoda 447 fő, Tölgyfa Óvoda 160 fő), a csoportok 
száma 19. 

Körzetes gyermekek száma (KIR adata): 96 fő melyből 70 gyermeket írattak be óvodába.  
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Körzeten kívüli jelentkezés: 1 fő  
Előjegyzésbe felvett gyermekek száma: 37  
Más óvodába felvett 3 éves gyermekek száma: 14 fő  
Felmentés, külföldi tartózkodás: jelenleg 10 fő, ebből 1 gyermek külföldön él. 
  
Felvételt nyert gyermekek száma: 93 fő  
Gesztenyés Óvoda várhatóan:  68 fő Tölgyfa Óvoda várhatóan: 25 fő  
A beiratkozás alatt a létszámok mindkét óvodában változhatnak. 
  
Jelenlegi gyermeklétszám az intézményben: 450 fő  
Gesztenyés Óvoda: 316 fő Tölgyfa óvoda: 134 fő  
 
A 2021/2022. nevelési évben:  
Iskolai oktatást megkezdő gyermekek létszáma: 120 fő (Gesztenyés Óvoda 84 fő, Tölgyfa 
Óvoda 36 fő.) 
Más óvodába átjelentkező gyermekek száma: 14 fő  
 
2021. szeptember 1-én várható gyermeklétszám: 423 fő + 5 fő sajátos nevelési igényű = 
428 fő  
 
A Szent Anna Katolikus Óvodába megnyitása miatt csökkent a 2020/2021-es nevelési évben a 
gyermeklétszám, mely alapján 19 csoport indítását engedélyezte a Képviselő-testület. 
 
Az intézménybe 2021/2022-es nevelési évben a várható gyermeklétszám alapján (428/19=23) 
az átlagos csoport létszám 23 fő lesz. 
 
A fenti adatok alapján továbbra is 19 csoport indítása javasolt. 
 
Javaslom az alábbi határozat elfogadását: 

 
Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a 2021/2022. nevelési évre a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában 19 
csoport indítását engedélyezi, melynek fedezete az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határidő: Az óvodai csoportok engedélyezése esetében: 2021. szeptember 1. 
 
Felelős: Juhász István polgármester 
           
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2021. május 13. 
 
 Juhász István 
 polgármester 
 


