
 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400 
 

M E G H Í V Ó 
 

A Kengyel Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését 
 

2021. június 24-én /csütörtökön/ 17:00 órára 
összehívom, 

 
mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is  

 
 

Az ülés helye: 
Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme 
(5083 Kengyel, Kossuth út 98.) 
 
 
N A P I R E N D E K: 
 

Nyílt ülés: 

 
 

1. Az utolsó képviselő-testületi ülés óta hozott polgármesteri döntésekről szóló 
tájékoztató 
Előadó:  Gál József polgármester 
 

2. A Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2021/2022-es nevelési évben 
indítható óvodai csoportszámának meghatározása  
Előadó:  Gál József polgármester 

 
3. Lakossági kérdések 

 
 
 
 
Kengyel, 2021. június 17. 
 

 
  Gál József 

                                        polgármester 
 



 
Kengyel Község Polgármestere 

5083 Kengyel, Szabadság út 10., telefon: 56/583-400, fax: 56/583-409, 
polgarmester@kengyel.hu 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 24-i nyílt ülésére 
 

a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2021/2022-es nevelési évben 
indítható óvodai csoportszámának meghatározása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) 
bekezdés d) pontja alapján a fenntartó (önkormányzat) meghatározza az adott nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számát. 
 
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése 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. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 
történik. A (3) bekezdés értelmében az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda). 
 
Az Nkt. 4. számú melléklete határozza meg az óvodai csoportlétszámokat, melyet az alábbi 
táblázat szemléltet: 
 

Csoportlétszámok 
Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok 

 minimum maximum átlag 
Óvoda 13 25 20 

 
Az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a 
nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, 
továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új 
gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. 
 
A 2021/2022-es nevelési év várható gyermeklétszáma az alábbiak szerint alakul: 
 

Csoport Létszám 
Katica csoport (kiscsoport) 24 
Pitypang csoport (középső) 23 
Pillangó csoport (részben osztott) 26 
Gólyahír csoport (nagy) 18 
Méhecske csoport (nagy) 9 SNI miatt plusz 4 fő 

Összesen 100 



 
Az indítható csoportok számának egyeztetése az intézmény vezetőjével megtörtént. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kengyel, 2021. június 16. 
 
 

Gál József 
polgármester 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
_____/2021. (VI. 24.) önkormányzati határozata 
a Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 2021/2022-es nevelési évben 
indítható óvodai csoportszámának meghatározása 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján az alábbi 
döntést hozza: 
 

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Művészeti 
Modellóvoda és Minibölcsőde 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát öt csoportban határozza meg. 

 
2. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 25. § (7) bekezdése 

alapján engedélyezi, hogy a fenntartásában működő Napsugár Művészeti 
Modellóvoda és Minibölcsődében az óvodai csoportra megállapított maximális 
létszám a 2021/2022-es nevelési év indításánál legfeljebb 20%-kal átléphető, 
továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során 
az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kozák Ferencné intézményvezető 
 
Értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai helyben, 
2. Gál József polgármester helyben, 
3. Domány Katalin jegyző helyben, 
4. Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde 5083 Kengyel, Áchim út 12. 
5. Irattár 

 
Kengyel, 2021. június 24. 
 

Gál József s.k. 
polgármester 

Domány Katalin s.k. 
jegyző 

 
 


