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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A május végére tervezett döntéshozatalt megelőzően alábbi ügyben tartom szükségesnek 

döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A 2021/2022. nevelési évben az önkormányzati fenntartású óvodákban indítható óvodai 

csoportok száma, az óvodai csoportlétszámok túllépésének engedélyezése 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. május 14. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 

 

 

 

 



 

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) 

bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozáson vesz részt. A rendelkezés célja az, hogy a megfelelő életkorban 

kezdődhessen el a gyermekek közösségbe integrálása és felkészítése a majdani 

iskolakezdésre. A 2021. szeptember 1-jén induló 2021/2022. nevelési évben tehát a 

2018. szeptember 1-je előtt született, 2021. augusztus 31-ig a hároméves kort betöltő 

gyermekeknek kell megismerkedniük az óvodai élettel. Ez alól van kivétel, ha a 

kislány/kisfiú bölcsődébe jár, és megalapozottan még nem érett az óvodai nevelésre, 

vagy ha az óvodai foglalkozáson történő részvétel kötelezettsége alól a járási hivatal 

felmentette, illetve vannak olyan súlyos betegek, fogyatékosok is, akik nem 

nevelhetők integráltan, hanem korai fejlesztésben részesülhetnek. 

 

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők május 25-éig kérelmezhetik a 

területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási 

hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva 

felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól, ha ezt a 

gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Abban az esetben pedig, ha 

az óvodaköteles gyermek családjával külföldön él, vagy a külföldre költözést tervezik, 

akkor az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítésének tényét az Oktatási Hivatal 

részére kell bejelenteni.  

 

Főszabály szerint az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető 

fel. Az óvoda ugyanakkor felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 

felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 

idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető a kötelező felvételi körzettel 

rendelkező óvoda esetében. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, 

átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről az óvoda 

vezetője hoz döntést. 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. Az óvodába 

felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

 

A fentiek értelmében a 2021. szeptember 1-jén induló nevelési évre az óvodákba az a 

gyermek vehető fel, aki 

− a 3. életévét 2021. augusztus 31-ig betölti (óvodaköteles), 

− a 3. életévét 2021. szeptember 1-je után, de a felvételétől számított fél éven 

belül tölti be. 

 

 



Az önkormányzati óvodák a felvételi kötelezettségek teljesítése után rendszerint 

további felvételi kérelmeket is teljesítenek a fennmaradó férőhelyekre az évközi 

igények alapján. 

 

A márciusi döntésem értelmében az önkormányzati fenntartású óvodákba a beíratás 

időpontja 2021. április 20. (kedd) és 2021. április 21. (szerda) volt.  

 

Az elmúlt évben a koronavírus-járvány miatt a beiratkozás sajátosan alakult, a rendjét 

az emberi erőforrások minisztere szabta meg utasításban. A kötelező felvételt biztosító 

óvodáknak legkésőbb a megadott napon automatikusan fel kellett venni azokat a 

gyermekeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik, nem 

önkormányzati fenntartású intézménybe felvették volna. Idén arról volt rendelkezés, 

hogy a járványügyi szempontok figyelembevételével beosztást kellett készíteni a 

beiratkozás időpontjára vonatkozóan, illetve a beíratásra elektronikusan is lehetőséget 

kellett biztosítani azzal, hogy ez esetben a szükséges iratok bemutatására az első 

óvodai nevelési napon kerül sor. 

 

A beiratkozások adatai a következők: 



 

 

Tankötelezettségét 

megkezdő 

gyermekek 

száma 

Tanköteles 

életkorú, de 

további egy 

évig óvodai 

nevelésben 

részesülők 

száma 

Az 

óvodában 

maradó 

gyermekek 

létszáma a 

nevelési év 

kezdetén 

Óvodaköteles, 

beiratkozott 

gyermekek 

száma 

A fennmaradó 

férőhelyek száma  

(a maximális - 25 

fős -

csoportlétszámmal 

számolva) 

A körzetbe 

tartozó, de 

még nem 

óvodaköteles, 

illetve a 

körzeten 

kívüli 

gyermek 

száma, 

akiknél a 

szülők 

jelezték a 

beiratkozási 

szándékot 

 

A létszám a 2021/2022. 

nevelési év kezdetén minden 

eddigi felvételi igény 

teljesítése esetén 

Szivárvány 

Óvoda 
40 9 107 27 

16 

(150-134=16) 
24 

158 

(több csoportban is 

szükséges a maximális 

csoportlétszám túllépésének 

engedélyezésére) 

Zöld Liget 

Tagóvoda 
23 2 72 12 

16 

(100-84=16) 
14 98 

Százszorszép 

Óvoda 
30 7 93 26 

6 

(125-119=6) 
16 

135  

(mind az 5 csoportban 

szükség lenne a maximális 

csoportlétszám túllépésének 

engedélyezésére) 

 

 



 

A fennmaradó férőhelyek száma 

2021.09.01-jén 

az összes beiratkozási igény teljesítése 

esetén 

(25 fős csoportlétszámokkal számolva) 

 

Az óvodai csoportra megállapított maximum 

létszám átléphető a nevelési év során, ha új 

gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt, de 

csak az alapító okiratban rögzített létszámig! 

Az indítható 

csoportok 

száma  

(ha nem 

kerül sor új 

csoport 

indítására)  

Alapító okirat szerint a felvehető 

maximális gyermeklétszám 

Szivárvány Óvoda 

0 

(a nevelési év során még 7 gyerek vehető 

fel) 

(6 csoport) 

6 165 

Zöld Liget Tagóvoda 
2 

(4 csoport, 100 mínusz 98) 
4 120 

Százszorszép Óvoda 

0  

(a nevelési év során még 5 gyerek vehető 

fel) 

(5 csoport) 

5 140 

 

Megjegyzés: 

 

A Zöld Liget Tagóvoda felvételi körzete megegyezik a székhelyen működő feladatellátási hellyel.  

 

 



Amennyiben az óvodák minden beiratkozási igényt elfogadnak, a szeptemberi induló 

létszám meglehetősen feszes lesz az óvodai csoportok számának változtatása nélkül, 

az intézmények elérik a kapacitásuk határait. A 3 éves kort betöltő, valóban 

óvodakötelesek számát tekintve már eléggé más a helyzet, csak ezt nézve messze nem 

beszélhetnénk zsúfoltságról, mivel ezek száma összességében kevesebb, mint az 

intézményeket elhagyó és iskolát kezdők száma, ez a tendencia folytatódik, és főképp 

a két belvárosi óvodát érinti. Meg kell említeni, hogy az el- és beköltözések miatt a 

tapasztalok szerint nyáron több fővel is szokott változni a létszám. A nem 

óvodaköteles beiratkozók száma összesen 54 a három óvodában, vagyis lényegében 

két óvodai csoport! Ezzel is összefüggésben a bölcsődei jelentkezések száma némileg 

visszaesett az elmúlt években tapasztalható igényekhez képest. 

 

A nevelési egységek továbbra is vegyes életkorúak, a csoportba sorolásnál az 

óvodavezető a szülői kéréseket és az óvodapedagógusok véleményét veszi figyelembe, 

ügyelve a csoportok korösszetételének hasonlóságára és az esélyegyenlőségre. Nem 

mellékes az sem, hogy a csoportban hány fő a sajátos nevelési igényű gyermek, akik 

nagyobb törődést igényelnek az óvodapedagógusok részéről. 

 

A 15 óvodai csoport indítása mindenképpen indokolt az önkormányzati fenntartású 

óvodákban, az összes felvételi igényre tekintettel el lehet gondolkodni egy új csoport 

indításán, ami intézményátszervezést és létszámbővítést is jelent (két óvónő, egy dajka 

és egy pedagógiai asszisztens – ez utóbbi abban az esetben, ha a bővítés az 

újdombóvári óvodát érinti). Az újdombóvári intézményben korábban már működött 

egy kisebb 6. csoport, de a konyhai funkció megváltozása miatt (főző helyett tálaló) a 

Zöld Liget Tagóvodában is megfelelően kialakítható lenne egy új csoportszoba, de a 

felszabaduló helyen inkább tornaszobát indokolt a jövőben kialakítani (ezzel jelenleg a 

tagóvoda nem rendelkezik). 

 

A Nkt. 4. melléklete értelmében az óvodai csoportlétszám legalább 13 fő, legfeljebb 

25 fő lehet, az átlaglétszám 20 fő. Az óvodai csoportra megállapított maximum 

létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-kal – azaz 

maximum 5 fővel – átléphető, továbbá akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek 

átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha 

azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja. 

 

A jelenlegi nevelési év kapcsán tavaly áprilisban még nem volt szükség a maximális 

csoportlétszám túllépésének engedélyezésére (ez összefüggött a tavalyi különleges 

felvételi renddel), később ez az újdombóvári Százszorszép Óvodánál vált szükségessé 

a nyári jelentkezések kapcsán (a Méhecske és Maci csoportban 1-1 fővel, a Nyuszi 

csoportban 2 fővel). A nevelési év kezdete után a túllépésre a köznevelési törvény 

lehetőséget ad, de az alapító okiratban rögzített létszám ekkor sem haladható meg. 

 

A fentiek alapján a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az 

alábbiak szerint javaslom meghatározni, valamint jóváhagyni az óvodakötelesek 

felvétele után fennmaradó férőhelyekre való jelentkezési igények teljesítését, illetve 

ezzel összefüggésben engedélyezni a 25 fős maximális csoportlétszámok túllépésének 



engedélyezését a nevelési év kezdeténél. A javaslatom szerint a következő nevelési 

évtől az újdombóvári óvodában indul egy kisebb létszámú hatodik csoport. 

 

Határozati javaslat 

a 2021/2022. nevelési évben az önkormányzati óvodákban indítható óvodai 

csoportokról és a kötelező felvétel biztosítása után fennmaradó üres óvodai 

férőhelyek betöltéséről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza:  

 

1. A 2021/2022. nevelési évben a Dombóvári Szivárvány Óvodában és a Dombóvári 

Százszorszép Óvodában a következők szerint indíthatók óvodai csoportok: 

 

a. Dombóvári Szivárvány Óvoda (székhely):   6 csoport 

b. Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája: 4 csoport 

c. Dombóvári Százszorszép Óvoda:     6 csoport 

 

2. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Százszorszép Óvoda tekintetében 

2021. szeptember 1-jétől 6 óvodai csoportot működtet, és ezzel összefüggésben 

Dombóvár Város Polgármestere felhatalmazza az óvodavezetőt a szükséges 

előkészítő intézkedések megtételére a személyi feltételek biztosítása érdekében, 

illetve Dombóvár Város Polgármestere 2021. május 28-ig előterjeszti a szükséges 

javaslatokat az intézmény alapító okiratának és a jóváhagyott szakmai létszámának 

módosítására. 

 

3. Valamennyi óvoda a kötelező felvétel biztosítása után a 2021/2022. nevelési év 

kezdetéig a 4. pont szerint engedélyezett létszámig, illetve annak kezdete után az 

alapító okiratban rögzített maximális létszámig felveheti azt a körzetébe tartozó 

gyermeket, aki a harmadik életévét a nevelési év kezdete után, illetőleg a 

felvételétől számított fél éven belül tölti be, valamint a körzetén kívüli 

óvodaköteles vagy a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betöltő azon gyermeket is, aki a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 20. § (9) bekezdése szerint életvitelszerűen Dombóváron él vagy költözés 

miatt itt fog élni, illetve ennek hiányában előzetes polgármesteri jóváhagyás után 

abban az esetben, ha valamelyik szülő Dombóváron dolgozik. 

 

4. Dombóvár Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 25. § (7) bekezdése alapján a Dombóvári Szivárvány Óvodában a 

székhelyen működő csoportok tekintetében a 2021/2022. nevelési év indításánál 

engedélyezi a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximális 

óvodai csoportlétszám (25 fő) túllépését a Mazsola csoportban 2 fővel, a Vackor és 

a Cirmi csoportban 3-3 fővel, a többi csoportban pedig 1-1 fővel. 



 

5. Valamennyi óvoda esetében a nevelési év kezdete után a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése szerint léphető át a maximális 

csoportlétszám, ha óvodaköteles vagy a 3. pont szerint az óvodába felvehető új 

gyermek jelentkezése miatt indokolt, és az óvodához tartozó csoportok mindegyike 

elérte a 25 fős létszámot. 

 

Határidő:  azonnal – az óvodák tájékoztatására 

2021. május 28. – az újabb óvodai csoport indításával összefüggő 

javaslatok megtételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 

 Pintér Szilárd 

              polgármester 


