
 

ELŐTERJESZTÉS 

Az óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározásáról 
 

A Benedek Elek Óvoda vezetője benyújtotta az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatóját, mely az 
előterjesztés mellékletében olvasható. 

A tájékoztató szerint a 2019/2020-as nevelési évre a Benedek Elek Óvodába 201 kisgyermek 
jelentkezését regisztrálták a 155 férőhelyre, mely létszám már a törvényi maximumot jelenti. Ez a 
létszám a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelési törvény 25. § (7) bekezdése alapján 20 %-kal átléphető 
a fenntartó engedélyével. 

 

A táblázatból látható, hogy 39 olyan gyermekre is benyújtottak jelentkezést, akik nem 
óvodakötelesek 2019.09.01-től. 

Az óvodakötelessé váló, Biatorbágyon élő gyermekek elhelyezése teljes mértékben megoldható, 
ugyanakkor számolni kell az évközben beköltözőkkel, akik a tavalyi évben is jelentős létszámot 
képviseltek. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2019/2020-as nevelési évben az alábbi 24 óvodai csoportban 

engedélyezze a maximális csoportlétszám túllépését a törvény által megengedett 20% erejéig: 

Benedek Elek Óvoda 

- Pitypang Tagóvodája csoportjai 

- Vadvirág Tagóvodája csoportjai 

- Meserét Tagóvodája csoportjai 

- Csicsergő Tagóvodája csoportjai 

 

Biatorbágy, 2019. május 9. 
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
Összeállította: Veres-Czinege Anita 

Melléklet: Benedek Elek Óvoda beiratkozási tájékoztatója 
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Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának 

/2019. (V. 30.) határozata 
Óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1) úgy dönt, hogy a 2019/2020-as nevelési évben a Benedek Elek Óvoda … csoportban lássa el 

az óvodakötelesek óvodai nevelését, 

 

2) hozzájárul, a 2019/2020-as nevelési évben az alábbi 24 óvodai csoportban a maximális 

csoportlétszám túllépéséhez a köznevelési törvény által megengedett 20% erejéig: 

Benedek Elek Óvoda 

- Pitypang Tagóvodája csoportjai 

- Vadvirág Tagóvodája csoportjai 

- Meserét Tagóvodája csoportjai 

- Csicsergő Tagóvodája csoportjai 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Benedek Elek Óvoda vezetője 
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