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                                      1. számú előterjesztés 

ELŐTERJESZTÉS A TÁRSULÁSI TANÁCS 2016. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE 

A MARCALI ÓVODAI KÖZPONTNAK A 2016/2017-ES NEVELÉSI ÉVBEN A MAXIMÁLIS 

CSOPORTLÉTSZÁMTÓL TÖRTÉNŐ ELTÉRÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ INDÍTHATÓ CSOPORTOK 

SZÁMÁRÓL 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (továbbiakban Nkt.) 49.§ (2)  értelmében a 

gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol 

szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt 

a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében 

található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Az óvodába felvett gyermekek csoportba 

való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető 

dönt. 

 Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát az Nkt. 4. számú melléklete határozza 

meg. Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám (25 fő) a nevelési év indításánál a fenntartó 

engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, 

akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek felvétele miatt indokolt.  

A Marcali Óvodai Központ intézményeiben a 2016/2017-es nevelési évben  több esetben is indokolttá 

válik a maximális létszám túllépésének engedélyezése. 

Kérem a tisztelt Társulási  Tanácsot, hogy Marcali Óvodai Központ csoportjaiban a maximális létszám 

túllépésének engedélyezését, valamint az indítható csoportok számát hagyja jóvá. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

1. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az óvodai beiratások alapján a 2016/2017-es 

nevelési évben az indítható csoportok számát az alábbiak szerint engedélyezi: 

Marcali:   14 csoport 

Balatonmáriafürdő:    2 csoport 

Sávoly:     1 csoport 

Nemesvid:     1 csoport 
 

2. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a maximális létszám túllépésének 

engedélyezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és a Marcali Óvodai Központ valamennyi csoportja 

esetén a 2016/2017-es nevelési évben engedélyezi a maximális létszám húsz százalékkal történő 

átlépését. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, Társulási Tanács elnöke (a közlésért) 

              Kiss Sándorné, mb. igazgató 

Határidő: értelem szerint 
 

 

Marcali, 2016. június 9. 

 

        Dr. Sütő Lászó sk., Társulás elnöke 


