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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közoktatási törvény értelmében a fenntartói irányítás egyik lényeges eleme, hogy a 
fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok, az adott 
tanítási évben az általános iskolákban indítható első osztályok számát, illetve 
engedélyezze a maximális létszámtól való eltérést. 
 

Az intézményeknek a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévet érintő óvodai felvételeket és 
beiskolázásokat előkészítő feladatai, a feladatok elvégzésének a nevelési, valamint a tanév 
rendjéhez kötött időpontjai szükségessé teszik, hogy az önkormányzat már az ezt megelőző 
időszakban határozza meg a működés kereteit. 
 

A 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok 
számának meghatározása lényeges finanszírozási szempont, de nagyon fontos foglalkoztatás-
politikai kérdés is. Az indítható csoportok, osztályok számának alakulása ugyanis 
meghatározza a foglalkoztatható pedagógusok létszámát, és ennek következményeként a 
foglalkoztatható egyéb közalkalmazotti létszámot is. 
 
Az önkormányzati, valamint az egyházi óvodák előrejelzése szerint az iskolába menő 
gyermekek száma várhatóan 230 fő. A jelenlegi adatok alapján 38 gyermek esetében 
iskolaérettségi, 22 gyermek esetében szakértői bizottsági vizsgálat dönti el, hogy elérték e az 
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. 
 

A népesség nyilvántartó adatai szerint az óvodaköteles, tehát a 2009. évben öt éves kort 
betöltő gyermekek száma 235 fő, ezek közül azonban 232 gyermek már az óvodákba jár. 
Az óvodákba a gyermek három éves korának betöltésekor vehető fel. Az óvodákba belépő 
három éves gyermekek száma a jelenlegi adatok (74 fő) szerint, és a változásokat figyelembe 
véve 179 fő körül alakulhat. 
 
Az óvodai felvételikre 2008. március 09-11. között kerül sor. Ennek megfelelően javaslom 
a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az egyes tagóvodákban indítható óvodai csoportok 
számáról véglegesen csak a 2009. évi óvodai felvételek adatai alapján hozza meg döntését. 
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Fontosnak tartom ugyanakkor az óvodai csoport indításával kapcsolatos feltételek 
meghatározását, így: 
- csak akkor indítható a székhely, illetve a tagóvodában óvodai csoport, ha a csoportot 

alkotó gyermekek létszáma ténylegesen eléri a 20 főt (a Közoktatási törvénynek megfelelő 
átlaglétszámot). Az óvodai csoport létszámában csak azok a 3 éves korú gyermekek 
vehetők számításba, akik 2009. október 1-ig betöltik az említett kort, illetve akik szülői 
igény alapján 2009. szeptember 1-jétől biztosan az óvodába járnak. 

- Kisebb tényleges gyermeklétszámmal csak a törvényileg és pedagógiailag indokolt (pl.: 
értelmileg akadályozott gyermekcsoport), illetve az eperjesi tagóvoda indíthat csoportot. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek kettő illetve három főként való számításba vétele a 
csoportok létszámának számításánál kerüljön figyelembe vételre. 

- Javaslom, hogy a Kossuth u-i tagóvodába továbbra sem kerüljön sor 3 éves korú 
gyermekek óvodai felvételére.  

- Az óvodai felvételeknél előnyben kell részesíteni a körzetben lakó, illetve a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekeket.   

 
Az önkormányzati és egyházi fenntartású általános iskolákba a 2009/2010. tanévre kb. 250-
260 fő első osztályos tanuló beiratkozása várható. 
Az általános iskolai tanulmányait 2009. júniusában előreláthatólag 371 diák fejezi be, ezek 
közül az önkormányzati fenntartású általános iskolákból 258 fő távozik. 
Az egyházi iskolákba a számítások szerint 100-104 első osztályos iratkozik be, ebből 
következően az önkormányzati iskolákban 26 fős maximális létszámmal számolva 6 első 
osztály indítására lehet számítani. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fenti létszámok ismeretében adja meg a 
lehetőséget megfelelő létszámú beiratkozó tanuló esetén, hogy az egyes önkormányzati 
fenntartású általános iskolákban legalább 1-1 első osztály indítására is sor kerülhessen. 
 
Az önkormányzati fenntartású általános iskolákba 2009. március 25-27. között van lehetőség 
beiratkozni. A fenntartó 2008. december 31. napig felülvizsgálta a körzethatárokat, ebből 
következően 2009. márciusban már az új körzethatárokat szükséges figyelembe venni a 
beiratkozásoknál.   
 

Szükségesnek tartom ugyanakkor meghatározni a kötelező felvételi feladatot ellátó iskola 
fogalmát. A kötelező felvételi feladatot ellátó iskolát minden esetben a tanuló lakóhelye 
határozza meg. Ez alól a szabály alól csak akkor lehet kivételt tenni, ha a tanulónak a 
Magyar Köztársaság területén nincs lakóhelye, ekkor a tartózkodási hely alapján kell 
meghatározni azt az iskolát, amelyik nem utasíthatja el a jelentkezési kérelem teljesítését. A 
tartózkodási hely tehát, csak abban az esetben szolgálhat alapul a kötelező felvételi feladatot 
ellátó iskola meghatározásához, amennyiben az érintett gyermek, illetve tanuló egyáltalán 
nem rendelkezik lakóhellyel. Nem áll be az iskola felvételi kötelezettsége abban az 
esetben, ha a gyermek, illetve a tanuló a szülei lakásából átjelentkezik egy másik 
lakásba, például a nagyszüleihez. Lakóhely annak a lakásnak a címe, amelyben az 
érintett él, amely életvitelszerűen az érintett gyermek, tanuló otthonául szolgál. Kiskorú 
gyermek, tanuló szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. Ezért, ha a kiskorú nem a 
szülei lakásában él, abban az esetben szükség van olyan személyre, aki ellátja a 
gyámsággal kapcsolatos teendőket. (Csjt. 70.§; 1992. évi LXVI. tv. 5.§ (1) bek. 2. pont) 
A kiskorú gyermek lakását, tartózkodási helyét a szülő határozza meg. A szülők ugyanis a 
saját háztartásukban kötelesek gondoskodni kiskorú gyermekük lakásáról. A gyermek 
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lakásának ezért a szülők lakását kell tekinteni még akkor is, ha a gyermek ideiglenesen 
máshol tartózkodik. E szabály alól jogerős bírósági ítélet vagy gyámhatósági határozat 
alapján lehet eltekinteni. (Csjt. 77.§ (1) bek.)  

Az iskola elsősorban tehát azoknak a tanulóknak a kérelmét köteles teljesíteni, akik 
tekintetében ellátja a kötelező felvételi feladatokat. Minden más felvételi és átvételi kérelem 
teljesítésére csak akkor nyílik lehetősége, ha teljesítette az előírt kötelezettségét, vagyis nincs 
már olyan felvételi, átvételi kérelem, amelynek teljesítését nem utasíthatja el. 

 A felvételi körzetekkel együtt változtak, egyértelműbbé váltak a felvétel kapcsán az előnyben 
részesítés szabályai is. A módosítás értelmében [Kt. 66. § (5) bekezdés], ha az általános iskola 
a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, 
- köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni, 
- a további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább 
tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja 
előtt - nyilvánosságra kell hozni. 
- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen van, ahol az iskola 
székhelye található. 
- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek 
elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye van. 
- Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány 
miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt a 
jelentkezők között. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. 
- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után 
sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt 
sajátos helyzete indokolja.  
A sajátos helyzetet a helyi önkormányzat jogosult rendeletében megállapítani. A 
rendeletalkotás vonatkozásában a közoktatási törvény határidőt nem állapít meg. A helyi 
rendelet, illetve a sajátos helyzet tartalmát illetően a közoktatási törvény további eligazítást 
nem ad, így a helyi viszonyokat figyelembe véve lehetséges annak szabályozása. (pl. tanuló 
testvére a felvételi, átvételi kérelemben szereplő általános iskolában tanulói jogviszonnyal 
rendelkezik, tanuló szülője a rendeletet alkotó önkormányzat közigazgatási területén dolgozik, 
a tanuló szülője az általános iskola alkalmazottja, a tanuló szülője gyermekét egyedül neveli, 
és munkahelye a településen van stb.) 
  

A Képviselő-testület az első osztályos tanulócsoportok indításának feltételeit az 
alábbiakban határozza meg: 
- A közoktatási törvény értelmében az általános iskola 1-4. évfolyamán az osztályok 

átlaglétszáma 21 fő, a maximális létszám 26 fő lehet. Ezért javaslom az első osztály 
indításánál ezeket a paramétereket betartani. A sajátos nevelési igényű gyermekek kettő 
illetve három főként való számításba vétele az osztályok létszámának számításánál 
kerüljön figyelembe vételre. 

- A Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája esetében továbbra is 
indokoltnak tartom, hogy a beiratkozások a székhely intézményben történjenek. 

- Nem lehet felvenni olyan tanulót, akinek nevelését-oktatását a szakértői bizottság 
gyógypedagógiai intézményben javasolja. 

- Az általános iskolák elsősorban a körzetükből kötelesek felvenni a tanulókat. Ha az 
általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 
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kérelmeket is teljesíteni tud, az előnyben részesítés szabályainak megfelelően szükséges 
eljárni. 

- A közoktatási törvény előírásainak megfelelően – amennyiben az óvodában legfeljebb két 
csoport, az általános iskolában adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály indul a 
maximális létszámok a fenntartó engedélyével 20%-al túlléphetők, abban az esetben, ha 
valamennyi tanuló az adott iskola beiskolázási körzetébe tartozik. További 
létszámemelkedés esetén az Oktatási Hivatal engedélyének beszerzése szükséges. 

 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati fenntartású általános 
iskolákban indítható első osztályokkal kapcsolatos döntését – az óvodákhoz hasonló módon – 
az első osztályos tanulók beiratkozása (2008. március 25-27.) után hozza meg. Ekkor kerüljön 
sor a pedagógus létszámok és az ebből következő technikai dolgozói létszámok 2009/2010. 
tanévre vonatkozó meghatározására. 
 
Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
…../ 2009. (II.20.) Kt.  
 
Tárgy: A 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben óvodai csoportok, első osztályos 
tanulócsoportok indítása feltételeinek meghatározása 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009/2010. nevelési-, 
illetve tanévben indítható óvodai csoportok, első osztályos tanulócsoportok feltételeinek 
meghatározása tárgyú előterjesztést és a következőképpen dönt: 
 

1. Az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2009/2010. nevelési évben óvodai csoport 20 
fő tényleges létszámmal indítható. Kisebb létszámú csoport csak pedagógiailag indokolt 
esetben, illetve az eperjesi tagóvodában indítható. A sajátos nevelési igényű gyermekek 
kettő illetve három főként való számításba vétele a csoportok létszámának számításánál 
kerüljön figyelembe vételre. Legfeljebb két óvodai csoport indítása esetén az óvodai 
maximális létszám (25 gyermek) 20%-al való túllépését a fenntartó engedélyezi. 
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 

                    Óvodák vezetői 
Határidő: 2009. április 1. 
 

2. A Központi Óvoda Kossuth utcai telephelyén (tagóvodájában) három éves korú gyermek 
felvételét a Képviselő-testület a 2009/2010. nevelési évben sem engedélyezi. 
Felelős: Központi Óvoda Vezetője 
Határidő: 2009/2010. nevelési év 

 
 

3. Az egész csoportot nem alkotó gyermekek átirányítása más óvodába az óvodák vezetői és 
a Művelődési Iroda egyeztetése alapján történjen. Az átirányítás lehetőségéről az óvodák 
vezetői tájékoztassák a szülőket. 
Felelős: Székhely és tagóvodák vezetői 

                    Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodájának Vezetője 
Határidő: 2009. április 30. 

 
4. Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a Képviselő-testület legalább 1-1 első 

osztály indítását engedélyezi, azzal, hogy szem előtt kell tartani a közoktatási törvényben 
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meghatározott létszámhatárokat (átlaglétszám: 21 fő, max. létszám: 26 fő). A sajátos 
nevelési igényű gyermekek kettő illetve három főként való számításba vétele az osztályok 
létszámának számításánál kerüljön figyelembe vételre. A maximális létszám (26 fő) 20%-
al való túllépését legfeljebb két első osztály indítása esetén a Képviselő-testület abban az 
esetben engedélyezi, ha valamennyi tanuló az adott intézmény beiskolázási körzetébe 
tartozik. 
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 

                    Általános Iskolák Igazgatói 
     Határidő: 2009. április 30. 
 

5. Nem lehet felvenni azokat a tanulókat, akiknek nevelését-oktatását a szakértői bizottsági 
vélemény gyógypedagógiai intézményben javasolja. 
Felelős: Általános Iskolák Igazgatói 
             Művelődési Iroda Vezetője 

Határidő: 2009. április 30. 
 

6. A Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája esetében az első osztályos 
tanulók beíratása a 2009/2010. tanévben is a székhely intézményben történik. 
Felelős: Deák Ferenc Általános Iskola Igazgatója 
Határidő: 2009. április 1. 

 

7. Az intézmények igazgatói a beiratkozáskor vegyék figyelembe a kötelező felvételre és a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozó jogszabályi előírásokat és a 
közoktatási törvényben (66.§ (5) bekezdés) meghatározott előnyben részesítési 
szabályokat. 
Felelős: Általános Iskolák Igazgatói 
Határidő: 2009. április 1. 

 

8. Az önkormányzati fenntartású óvodákban, általános iskolákban indítható óvodai csoportok, 
első osztályos tanulócsoportok számáról a Képviselő-testület a pontos létszámadatok 
birtokában a 2009. márciusi beiratkozásokat követő 2009. április havi ülésén hozza meg 
végső döntését. Ekkor dönt a 2009/2010 nevelési-, illetve tanévben az intézményekben 
foglalkoztatható  közalkalmazotti létszámokról. 
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 
Határidő: 2009. április 30. 

 

A határozatról értesítést kapnak: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Alpolgármestere 
3. Óvodák vezetői és Általános Iskolák igazgatói 
4. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 
5. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda Vezetője 
 
Szentes, 2009. február 09. 
 
 

Szűcs Lajos 
alpolgármester 


