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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 
                                                  

Az előkészítésben közreműködött: 

     dr. Negyela Katalin aljegyző  

 
Előterjesztés 

a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés 

d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számát. 

 

A Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján 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, 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. 

 

2016. szeptember 01-től 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. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - 

kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. 

napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv 

(a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való 

részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban 

szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő 

hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. 

 

A fentiek áttanulmányozása után megállapítható, hogy a 8. § (2) bekezdésében módosultak az 

óvodai ellátás kötelező igénybe vételével kapcsolatos szabályok. Az eddigiekben a jegyző (az 

egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó) a szülő kérelmére és az 

óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, 

annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betöltötte, 

felmentést adhatott a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolta. A szabályok 

annyiban módosultak, hogy már nem a gyermek ötödik, hanem a negyedik életévének 
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betöltéséig mentesíthető az óvodába járás alól. A mentesítés lehetséges okai közül a gyermek 

képességeinek kibontakoztatását, mint indokot törölte a módosított törvény. A módosult 

előírásokat 2019. július 26. napjától kellett alkalmazni, de ebben a formában csupán 2019. 

december 31-ig volt hatályos. 

 

2020. január 1-jétől a kérelmet már nem a jegyző számára kellett benyújtani, és a benyújtás 

határnapja is meg lett határozva. A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján 

a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben 

a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az 

óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 

indokolja. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet – 2020. január 1-jével – új 38/B. §-sal egészült ki, amelynek értelmében a 

felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel 

eljáró járási hivatala lett. 

 

Az Nkt 25. § (7) bekezdése értelmében az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi 

csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a törvény 4. melléklet határozza meg. Az 

óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a 

nevelési év, illetve 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. A minimális 

létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év 

közben történő megszűnése indokolja. A művészeti felsőoktatási intézmény által fenntartott 

nyolc évfolyamos gimnázium osztályainak minimális, maximális és átlaglétszámát a 

szakgimnázium (művészeti) létszámkeretei szerint kell meghatározni. Az Arany János 

Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban a minimális osztály-

, illetve kollégiumi csoportlétszámtól legfeljebb húsz százalékkal el lehet térni. 

 

  minimum maximum átlag 

 Óvoda 13 25 20 

 

A 2019/2020-as nevelési év 9 óvodai csoporttal indult az Aszód Város által fenntartott 

óvodában. A 2019. évi októberi statisztikai adatok alapján az óvodai létszám az alábbiak 

szerint alakult:  

 

Napsugár Óvoda: 6 csoport, átlagos csoport létszám: 25 fő, Összesen:   147 fő; 

Szivárvány Tagóvoda: 3 csoport, átlagos csoport létszám: 25 fő, Összesen:   75 fő; 

 

2019. december végére ez a következőként alakult: 

Napsugár Óvoda: 6 csoport, átlagos csoport létszám: 25 fő, Összesen:  150 fő; 

Szivárvány Tagóvoda: 3 csoport, átlagos csoport létszám: 25 fő, Összesen:    75 fő; 

 

2020. március 1. adatok: 

Napsugár Óvoda: 6 csoport, átlagos csoport létszám: 25 fő, Összesen:         151 fő; 
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Szivárvány Tagóvoda: 3 csoport, átlagos csoport létszám: 25 fő, Összesen:          75 fő; 

 

A létszám a 2020. beiratkozás után 2020. szeptember 1-től várhatóan a következő lesz, 

mely alapján jelenlegi csoportszámmal a következő csoportlétszámok lesznek:1 

 

Napsugár Óvoda: 6 csoport, átlagos csoportlétszám: 25 fő, Összesen:            148 fő; 

Szivárvány Tagóvoda: 3 csoport, átlagos csoportlétszám: 24 fő,Összesen:             71 fő; 

 

2020-21. tanévben iskolát kezdő gyermekek száma: 69 fő 

2020-21. nevelési évre jelentkezett:                63 fő  

Ebből óvodaköteles:                  56 fő 

 

Az Aszódi Napsugár Óvodában jelenleg a Képviselő-testület döntésének megfelelően az 

engedélyezett óvodai csoportok száma 9. Fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület 

a 2020/2021. nevelési évre is 9-ben állapítsa meg az indítható csoportok számát. 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat 

Aszód város önkormányzat 

…/2020. (V…..) határozata 

 

a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról 

 

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja 

értelmében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat fenntartásában működő Aszódi 

Napsugár Óvodában a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok szervezését az 

alábbiak szerint határozza meg:  

a 2020/2021. nevelési évben szervezhető csoportok számát 9 csoportban határozza meg. 

 

Felelős:  Aszódi Napsugár Óvoda vezetője 

Határidő: értelemszerűen 

 

Aszód, 2020. május 11. 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  

                  polgármester   

   

Látta:  

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző  

                                                           
1 2020. május 8. állapot szerint 
 


