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ELŐTERJESZTÉS 
 
A Benedek Elek Óvodában a 2015/16-os nevelési évben induló csoportok számáról és 

a csoportok létszámáról 
 
 
A 2015/16-os óvodai nevelési év legfontosabb változása a kötelező óvodáztatás bevezetése 

mindazok számára, akik az adott nevelési év kezdő napjáig betöltik a harmadik életévüket. A 

rendelkezés bevezetése nem felmenő rendszerű, tehát az ellátási kötelezettség vonatkozik a 

három évesnél idősebb gyermekekre is, függetlenül a családi körülményeiktől, felvételi 

kérelmük korábbi elutasításának indokaitól. Az óvodakötelezettség teljesítése alól az 

óvodavezető adhat felmentést a szülői kérelem alapos mérlegelését követően. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata a Csicsergő Tagóvodában két csoportszoba 

megépítésével huszonöt fővel több gyermeket tud ellátni 2015 szeptemberétől, ezáltal a 

csoportok száma 24-re, a felvehető gyermekek létszáma 560 főre emelkedik. A 2015. 

szeptember 1-jei várható összlétszám 627 fő, ami 112%-os kihasználtságot jelent. A 

maximális létszám túllépését valamennyi csoportra egyenként kell megvizsgálni. (Lásd a 

mellékelt táblázatot) 

 
A 2015. szeptember 1-jei hatállyal bevezetésre kerülő kötelező óvodáztatás és a nem 

óvodaköteles, őszi születésű gyermekeknek a férőhelyeket felülmúló jelentkezése miatt az 

óvodába beiratkozók száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, ezért a Benedek 

Elek Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a korábbi évek 

gyakorlatához hasonlóan a 2015/2016-os nevelési évre is engedélyezze a köznevelési 

törvényben meghatározott maximális csoportlétszámok 20 százalékos túllépését. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, adja meg hozzájárulását a Benedek Elek Óvoda 

valamennyi csoportját illetően a maximális létszám 20 %-kal történő megemeléséhez. 

 

Biatorbágy, 2015.  
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 polgármester 
 
Melléklet: 
Óvodavezető kérelme 



 

 

Táblázat a szeptembertől várható csoportlétszámokról 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
/2015 (VI. 25.) határozata 

 
A Benedek Elek Óvodában a 2015/16-os nevelési évben induló csoportok számáról és 

a csoportok létszámáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. a Benedek Elek Óvoda csoportjainak számát a 2015/16-os nevelési évben az alábbiak 

szerint határozza meg: 
 

Vadvirág Tagóvoda: 4 csoport 
Pitypang Tagóvoda: 3 csoport, ezen belül 2 német nemzetiségi csoport 
Meserét Tagóvoda: 6 csoport 
Csicsergő Tagóvoda: 8 csoport 
Legóvár Tagóvoda: 3 csoport 

 
2. a Benedek Elek Óvoda Vadvirág Tagóvodájának, Pitypang Tagóvodájának, Meserét 

Tagóvodájának és csicsergő Tagóvodájának valamennyi csoportjában engedélyezi az 
alapító okirat szerinti maximális csoportlétszám 20 százalékos megemelését. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
A végrehajtást végzi: Benedek Elek Óvoda vezetője 
 


