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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 199/2016. (VI. 23.)
határozatával döntött az önkormányzati fenntartású óvodák 2016/2017. nevelési évben induló és működő
csoportjainak maximális létszámtól való csoportlétszám eltéréséről.
Az óvodai beiratkozás, valamint a nevelési év kezdete között eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt
tizenegy óvoda esetében, összességében 15 csoportot érintően az elfogadott csoportlétszámok módosítására van
szükség.
A módosítási igények főként a családok városon belüli és azon kívüli migrációjából, az intézmények kötelező
felvételre (körzetben lakó, illetve óvodai nevelésben részt venni köteles gyermek felvétele) vonatkozó
kötelezettségének teljesítéséből, és szakértői bizottság véleménye alapján sajátos nevelési igényű gyermeknek
minősülő gyermek felvétele miatti létszámváltozásból adódnak.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (3) bekezdése alapján „Az
óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban:
kötelező felvételt biztosító óvoda).”
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározására a fenntartó jogosult. A Közgyűlés a 74/2016. (III. 31.) határozatával az önkormányzati
fenntartású óvodákban 265 óvodai csoport indítását engedélyezte a 2016/2017. nevelési évre.
Az Nkt. 4. melléklete az óvodai csoportok minimum, maximum, illetve átlaglétszámát a következőképpen határozza
meg:

ÓVODA

Minimum létszám

Maximális létszám

Átlaglétszám

13

25

20

Az Nkt. 47. § (7) bekezdése rögzíti, hogy 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 három gyermekként kell
figyelembe venni az óvodai csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel együtt
történik.
Az Nkt. 25. § (7) bekezdése szerint „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.”

Fentiek alapján tehát az óvodai csoportok esetében a 4. mellékletben meghatározott maximális létszámtól
történő eltérés engedélyezése csoportonként 30 főig lehetséges.
A maximális csoportlétszám módosításával érintett intézmények: Boldogfalva Óvoda, Gönczy Pál Utcai Óvoda,
Görgey Utcai Óvoda, Homokkerti Pitypang Óvoda, Kuruc Utcai Óvoda, Levendula Óvoda, Margit Téri Óvoda,
Mesekert Óvoda Dombostanyai Telephely, Nagyerdei Óvoda, Sinay Miklós Utcai Óvoda, Thaly Kálmán Utcai
Óvoda. A szükséges módosítások a határozati javaslat mellékletében átvezetésre kerültek. A 2015/2016-os

nevelési évben 24 óvoda 109 csoportjában volt szükség a létszám 346 fővel történő megemelésére. A
2016/2017-es nevelési évben a szeptemberi módosítást is figyelembe véve 20 óvoda 89 csoportjában a
gyermeklétszám összesen 249 fővel történő megemelésére volt szükség.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a z Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 6. pontja, a 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése, 47. § (7) bekezdése, 49. § (3) bekezdése,
valamint 4. melléklete alapján
1./ módosítja a „Fenntartói engedélyezésről maximális létszámtól való csoportlétszám eltérésre vonatkozóan a
2016/2017. nevelési évben induló és működő óvodai csoportokra” tárgyú 199/2016. (VI. 23.) határozat mellékletét
oly módon, hogy annak helyébe e határozat melléklete lép.
2./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse az érintett intézmények
vezetőit.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2016. szeptember 27.

Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

