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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére 

 

az óvodaköteles gyermekek óvodai beiratkozásáról, az indítható óvodai csoportok 

számának meghatározásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az óvodaköteles gyermekek óvodai beiratkozásáról az alábbi tájékoztatást adom: 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) 24. § (3) bekezdése 

kimondja: 

 

„A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt 

venni.” 

 

Az Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsődébe beiratkozott gyermekek várható összlétszáma 

182 fő, melyből 7 fő sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézségekkel küzdő gyermek.  

 

Az Abonyi Gyöngyszemek Óvodába beiratkozott gyermekek várható összlétszáma 198 fő, 

melyből 3 fő sajátos nevelési igényű valamint 4 fő beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézségekkel küzdő gyermek.  

 

Az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsődébe beiratkozott várható összlétszáma 162 fő 

(azonban december végére a várható létszám 168 fő), melyből 2 fő sajátos nevelési igényű 

valamint 6 beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermek.  

 

Fentieket figyelembe véve, az abonyi óvodák megküldték részünkre a beiratkozást 

elmulasztott 22 gyermek névsorát. A szülők kiértesítése megtörtént, a más intézményekbe 

történő beiratkozások igazolása folyamatban van.  
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján: 

„(2) 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,” 

 

A Kt. 3. számú mellékletének I. része kimondja, hogy az óvodába felvehető csoportok 

átlaglétszáma 20, maximális létszáma 25 fő. 

 

A Kt.3. számú melléklet II. részének 1. pontja szerint: 

„1. Az óvodába, iskolába, kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó 

gyermekekből, tanulókból meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtásához 

legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott oktatásszervezési egység az óvodai csoport, 

iskolai osztály, kollégiumi csoport. Az óvodai csoportokat, iskolai osztályokat, kollégiumi 

csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai csoportba, iskolai osztályba, 

kollégiumi csoportba felvett gyermekek, tanulók létszáma ne lépje túl – kivéve a 7-8. pontban 

meghatározott eseteket – a maximális létszámot. 

 

7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális 

létszámot – a fenntartó engedélyével – legfeljebb húsz százalékkal átlépheti. 

8. Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában 

meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal – a fenntartó 

engedélyével – túlléphető, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az 

intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői 

szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetért.” 

 

A Kt. 3. számú melléklet II. részének 3. pontja kimondja: 

„3. Azt a gyermeket, tanulót, aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, az óvodai 

csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő, azt a gyermeket, 

tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 

fogyatékos három gyerekként, tanulóként kell számításba venni, függetlenül attól, hogy a 

többi gyermekkel, tanulóval együtt, vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai 

nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben és oktatásban. Két tanulóként kell 

számításba venni a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulót. Az e pontban foglaltak az 

alapfokú művészetoktatásban nem alkalmazhatók.” 

 

Fentebb említett törvényt figyelembe véve az Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde, az 

Abonyi Gyöngyszemek Óvoda valamint az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde adatot 

szolgáltatott az indítandó csoportlétszámra valamint a személyes feltételekre vonatkozóan.  

 

(Az adatszolgáltatás az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.) 

 

 

Az adatszolgáltatások valamint a törvényi rendelkezések alapján: 

 

 



 az Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsődébe beiratkozott gyermekek várható 

összlétszáma 182 fő, melyből 7 fő sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási 

és magatartási nehézségekkel küzdő gyermek. Fentieket figyelembe az indítható 

csoportok száma: 8 darab.  

 

 

 az Abonyi Gyöngyszemek Óvodába beiratkozott gyermekek várható összlétszáma 

198 fő, melyből 3 fő sajátos nevelési igényű valamint 4 fő beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézségekkel küzdő gyermek. Fentieket figyelembe véve az indítható 

csoportok száma: 8 darab. 
 

 

 az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsődébe beiratkozott várható összlétszáma 162 

fő (azonban december végére a várható létszám 168 fő), melyből 2 fő sajátos nevelési 

igényű valamint 6 beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő 

gyermek. Fentieket figyelembe véve az indítható csoportok száma: 7 darab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását:  

 

…../2013. (VI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat az óvodaköteles gyermekek 

óvodai beiratkozásáról szóló tájékoztatóról, az indítható óvodai csoportok számának 

meghatározásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. 10 §-ában, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (2) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót megismerte. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Pingvines Óvoda és 

Bölcsőde indítható csoportjainak számát 8 csoportban határozza meg. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 

indítható csoportjainak számát 8 csoportban határozza meg. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abonyi Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde indítható csoportjainak számát 7 csoportban határozza meg. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésből fakadó 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2013/14. tanév 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  
Titkárság 

Érintett intézményvezetők 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 

5. Abonyi Pingvines Óvoda 

6. Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

                                                        

 

Abony, 2013. június 14. 

 

 

 

                                                                                   Romhányiné dr. Balogh Edit                                      

                                                                       polgármester 

  



  



Előterjesztés 1. sz. melléklete 

 
  



Előterjesztés 2. sz. melléklete 

 

 

 



 

 
  



Előterjesztés 3. sz. melléklete 

 

 


