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Tisztelt Polgármester Úr!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban
Nkt.) 4. számú melléklete határozza meg az óvodai csoportok maximális létszámát. Az Nkt. 25.§
(7) bekezdése alapján az óvodai csoportra megállapított létszám a nevelési év során a fenntartó
engedélyével, legfeljebb 20 %-kal átléphető.
A Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda 7. sz. csoportjában a gyermekek létszáma 24 fő. A
létszámtúllépést egy fő sajátos nevelési igényű gyermek szorzóval számított létszáma indokolja.
Az egyik kisgyermek szakértői vélemény alapján infantilis autizmus okán, a csoport létszámának
számításánál három főnek felel meg. Így a Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda 7. sz.
csoportjában a gyermekek számított létszáma 26 fő, ami meghaladja a Nkt. 4. számú
mellékletében meghatározott maximális létszámot.

Óvoda/csoport
JMK Óvoda
7.sz., Méhecske csoport

Tényleges
csoportlétszám

24 fő

2x-es *
3x-os *
szorzóval
szorzóval
számítandó számítandó
gyermekek gyermekek
létszáma
létszáma

0 fő

1 fő

Számított
csoportlétszám

26 fő

*”Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két
gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy
halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport számításánál.”

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * kata.bedo@ujpest.hu

2

Az óvodavezető a szükséges dokumentumot benyújtotta kérelméhez (Szülői közösség
hozzájárulása).
Mindezek alapján javaslom, hogy a Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda 7. sz. csoportjában a
létszámtúllépést, a 2020/2021. nevelési évre engedélyezni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület
feladat- és hatáskörében meghozott …../2020. (XI……..) határozata a Játék-MozgásKommunikáció Óvoda 7. sz. csoportjában a létszámtúllépésről.
A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről a 2020. évi CIX. törvény,
valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet 1. §
értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A vészhelyzet kapcsán figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezésére az előterjesztés alapján az alábbi döntést
hozom: engedélyezem a Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda maximális csoportlétszám
túllépését a 7.sz. csoportban, a 2020/2021. nevelési évre az alábbiak szerint:
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*”Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két
gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy
halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport számításánál.”
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