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Meghívandók Frang Lászlóné Tapolcai Óvoda Vezetője 
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

2012. szeptember 1-jétől hatályos a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és 
hatályos a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény bizonyos szakasza, és a döntések
meghozatalánál párhuzamosan figyelemmel kell lenni mind a két törvényben megfogalmazottakra.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdése d) pontja 
alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

Az Nkt. 8. § alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. 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 
Az Nkt. 49. § alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek
– e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő 
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A (2) bekezdés értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, 
amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője 
dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, 
amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez,
amely javaslatot tesz a felvételre.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 3. számú melléklete határozza
meg az osztály, csoport létszámhatárokat, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének
rendjét.



2

A következő táblázat mutatja a Kt. 3. számú mellékletének I. Létszámhatárok című fejezetét: 

Intézmény Átlag
létszám

Maximális
létszám

Max. 20
%-os

eltérés

Max. 20 %
+10 %-os eltérés

óvoda 20 25 30 33

Tapolca településen állandó lakos 10 év alatti gyermekek kor szerinti megoszlása:
Születési idő:  

2001. 135 fő 
2002. 165 fő  
2003. 163 fő 
2004. 179 fő 
2005. 164 fő 
2006. 157 fő  
2007. 150 fő  
2008. 141 fő  
2009. 132 fő  
2010. 136 fő 
2011. október 31-ig 97 fő 

Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy a gyermek létszám 2004-től folyamatosan csökken és a 2009-
ben óvodai ellátásra jogosult gyermekek száma már csak a 2002. év előtti szinten alakult.  

A kimenő létszám (iskolába mennek) előre láthatólag 130 fő és 140 fő között várható.  
A 2013-ben 3. életévüket betöltő gyermekek száma a korfa szerint 136 fő. 2013-ban az óvodai 
beiratkozásnál várhatóan 130-140 fő gyermeket iratnak be, melyből előre láthatólag 20 fő a Szent 
Erzsébet Óvodába iratkozik be, 120 gyermek pedig a Tapolcai Óvodába. Valószínűleg a 120 
gyermek közül lesz olyan 10-15 fő, aki még nem töltötte be a 3. életévét 2013-ban.  

A 2013/2014-es nevelési évben újabb csoport indítását nem tervezzük.

A fentiek alapján 2013/2014. nevelési évben:

Tapolcai Óvoda
a Barackvirág Tagintézményében 6 csoport,
a Kertvárosi Tagintézményében 6 csoport,
a Szivárvány Tagintézményében 3 csoport,
a Szivárvány Intézményegységében 5 csoport indítását tervezzük.

A Tapolcai Óvodában a 2012/2013-as nevelési évre:

a Barackvirág Tagintézményébe 52 kisgyermeket írattak be a szülei, ebből a 6 főt átirányítottak 
másik tagintézménybe (2 fő Kertvárosi Óvodába, 2 fő Szivárvány Intézményegységbe, 2 fő 
Szivárvány Tagintézménybe), 6 fő felvételét elutasították, így a ténylegesen felvettek száma 40 fő.
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a Kertvárosi Tagintézményébe 53 kisgyermeket írattak be a szülei, ebből a 4 főt átirányítottak 
másik tagintézménybe (2 fő Szivárvány Intézményegységbe, 2 fő Szivárvány Tagintézménybe), 6 fő 
felvételét elutasították, így a ténylegesen felvettek száma 45 fő. 

a Szivárvány Intézményegységébe 26 kisgyermeket írattak be a szülei, 3 fő felvételét elutasították, 
a ténylegesen felvettek száma 27 fő.

a Szivárvány Tagintézményébe 23 kisgyermeket írattak be a szülei, 5 fő felvételét elutasították, a 
ténylegesen felvettek száma 22 fő.

Az elutasított gyermekek 2012. december 31-ig nem töltik be a harmadik életévüket.

2012. október 1-jei létszámok alapján:
 1 csoport 27 fővel= 27 fő 
 6 csoport 26 fővel= 156 fő  
 4 csoport 25 fővel= 100 fő 
 2 csoport 24 fővel= 48 fő 
 4 csoport 23 fővel= 92 fő 
 2 csoport 21 fővel= 42 fő 
                                1 csoport 20 fővel=20 fő 
Összesen: 20 csoport átlag: 24,25 fő 485 fő 

A 485 főből 8 gyermek rendelkezik SNI-s szakvéleménnyel, a gyermekek között van enyhe értelmi 
fogyatékos, Down szindrómás, érzékszervi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista.
A csoportok számának meghatározását az intézményvezetővel egyeztettük. Raposka 
Önkormányzata Képviselő-testülete is megtárgyalja a testületi anyagot. 

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013/2014. nevelési
évben a

Tapolcai Óvoda
a Barackvirág Tagintézményében 6,
a Kertvárosi Tagintézményében 6,
a Szivárvány Tagintézményében 3,
a Szivárvány Intézményegységében 5 óvodai csoport indítását engedélyezi.

Felkéri a polgármester, hogy az intézmény költségvetését ennek figyelembe
vételével terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: polgármester 
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II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013/2014. nevelési 
évben a fenntartásában működő Tapolcai Óvodában, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény a 3. számú melléklet II. 7. és 8. pontja alapján, 20%-
al és további 10-%-al, engedélyezi csoportlétszám maximális létszámtól
felfelé történő eltérést.  

Határidő: 2013. szeptember 1.  
 Felelős: polgármester 

Tapolca, 2012. december 4.

Császár László
polgármester


