
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Alpolgármestere 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
2015. március 26-án 

tartandó ülésére 
 

Tárgy: A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala  
 
 
Az előterjesztést készítette:  Ladics Monika irodavezető 
                                             Humánszolgáltatási Iroda 
                                               Erdélyi Károly osztályvezető 

         Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
         Finta Zita irodavezető 

             Városstratégiai Iroda 
         Varga Miklós osztályvezető 
         Gazdálkodási Osztály 

Kezelési megjegyzés:  
Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 
Döntési változatok száma: 1 
Mellékletek:  
Intézményvezetői pályázati felhívás 
Létszámadatok a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre 
 
Véleményezésre megkapta: Az intézmények alkalmazotti közösségei és szülői szervezetei 
Egyéb szervezet, külső szakértő:  
Megtárgyalta: Esélyteremtési Bizottság    ... /2015. (III. 23.)      EtB. sz. határozat 
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság               …/2015. (III. 24.)       VPB. sz. határozat 
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum                            …/2015. (III. … )       ÖÉF. sz. határozat 
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat    …/2015. (III. …) BTNÖ. sz. határozat 
Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat     .../2015. (III. …) GTNÖ. sz. határozat 
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat    …/2015. (III. …) HTNÖ. sz. határozat 
Lengyel Települési Nemzetiségi Önkormányzat    …/2015. (III. …) LTNÖ. sz. határozat 
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat    …/2015. (III. …) NTNÖ. sz. határozat 
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat     .../2015. (III. …) ÖTNÖ. sz. határozat 
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat    …/2015. (III. …) RNÖ. sz. határozat 
 
 
 
Törvényességi észrevételem nincs: 
 
 
 
        Dr. Határ Mária 

jegyző 
 
 
 



 
 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS                                            
     A L P O L G Á R M E S T E R E     
Iktatószám: 12.708-1/2015. 
Ügyintéző: Kurilla Márta 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. március 26-án tartandó ülésére 
 
 
Tárgy: A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
 
 
I. 
 
Az elmúlt évek beruházásai és a demográfiai adatok változásai lehetővé és 
szükségszerűvé teszik Kecskeméten az óvodai ellátás átalakítását és magasabb 
színvonalra emelését.   
 
Az elmúlt alig hat év alatt 12 csoporttal, összesen 335 férőhellyel bővült Kecskeméten az 
önkormányzati óvodai ellátás. Fejlesztésbe kezdtek az egyházak is, 8 csoportban 200 új 
férőhelyet hozva létre, mellette pedig az önkormányzattól is átvettek 4 csoportot, összesen 80 
férőhellyel. Túl ezen egyes munkáltatók – például a Mercedes-Benz gyár – 40 fő 
befogadására alkalmas óvodát hoznak létre a dolgozók gyermekei számára. 
Az óvodai bővítéseket a gyermeklétszámok alakulása, továbbá az egyes városrészekben 
működő óvodák zsúfoltsága tette szükségessé. 
 
Az elmúlt években új nem önkormányzati fenntartású óvodák nyíltak, ezzel szemben az 
óvodáskorú gyermekek létszámának drasztikus csökkenése következett be. Mindezek 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát az általa fenntartott óvodák szervezeteinek 
átgondolására késztette.  
 
 
Az átszervezést megalapozó adatok és a jogszabályi háttér 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10. § (4a)-(4b) 
rendelkezései értelmében az a költségvetési szerv, amelyiknek éves átlagos statisztikai 
állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az Áht.-ben meghatározott kivételekkel nem 
rendelkezhet önálló gazdasági szervezettel. Ezen jogszabályi rendelkezésnek való 
megfelelés az intézményi struktúra változtatása nélkül nem valósítható meg az óvodák 
esetében.  
 
A 2014. december 31-i létszámadatok alapján a felvehető 3.222 fő maximális létszámmal 
szemben a 127 óvodai csoportban összesen 2.953 gyermek részesül a 2014/2015. nevelési 
évben óvodai nevelésben. Fentiekre tekintettel az önkormányzat által fenntartott óvodákban 
összesen 269 szabad férőhely van. 
 
A Corvina Óvoda Ceglédi Úti Óvodájának Jász utcai feladat-ellátási helyén, valamint a 
Széchenyivárosi Óvoda Forradalom Utcai Óvodájának Izsáki úti feladat-ellátási helyén az 
alacsony számú jelentkezés következtében egy-egy óvodai csoporttal kevesebb indult a 
2014/2015. nevelési évben. 
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Az alábbi táblázat a népesség-nyilvántartó adatai alapján az óvodás korú/óvodaköteles 
gyermekek számának alakulását tükrözi a 2013-2017. év közötti időszakban. 
 3-6 éves óvodai ellátást igénylők várható 

száma 
(3-5 éves 

+ óvodában maradó tanköteles) 
2013 4899 3976 
2014 4761 3874 
2015 4610 3710 
2016 4300 3553 
2017 4278 3571 

 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a 6 éves (tanköteles) korosztályból 
átlagosan 350 fő marad még egy évig az óvodában. A fenti táblázat „óvodai ellátást igénylők 
várható száma” oszlopában a 6 éves korosztályból csak az óvodában maradók várható – 350 
fő – létszámával számoltunk.  
 
Az önkormányzati fenntartású óvodákban az alapító okirat szerinti férőhely jelenleg 3.222 fő, 
a nem önkormányzati fenntartású óvodákban pedig 1.023 fő, ez összesen 4.245 férőhelyet 
jelent. Ugyanakkor a fenti táblázat szerint a 2015/2016. nevelési évre 3.710 óvodás 
gyermekre számíthatunk, amely 164 fővel kevesebb, mint az előző évben volt. A 
táblázatból az is kitűnik, hogy a demográfiai adatokra alapozva az elkövetkezendő években 
további csökkenés várható. 
 
Feladat-ellátási helyek változása 
 
Az átszervezésre vonatkozó fenntartói döntés előkészítésekor figyelembe vettük az 
alkalmazotti közösségek, a szülői szervezetek és a szakszervezetek véleményét is, így a 
korábbi tervezetet a véleményekre tekintettel átalakítottuk. 
 
Szakmai és gazdasági szempontokat figyelembe véve azt javaslom, hogy az önkormányzat az 
általa jelenleg irányított 5 óvodája, azon belül 10 tagintézménye, 34 feladat-ellátási helye 
helyett a 2015/2016. nevelési évtől 3 óvodai intézményben 32 feladat-ellátási helyen lássa el 
az óvodai nevelést, mint kötelező önkormányzati feladatot.  
 
A fenntartó döntése alapján a meglévő 34 feladat-ellátási hely helyett 32 feladat-ellátási hely 
lesz. Két óvodai feladat-ellátási hely nem az önkormányzat tulajdonában lévő épületekben 
működik, amelyek fenntartásának költségeiből származó megtakarítások az óvodák 
felújítására, korszerűsítésére fordíthatók, ennek következtében is várható a nevelőmunka 
hatékonyságának elősegítése. Célunk a korszerű, jól felszerelt óvodai intézmények 
kialakításával a város lakosságának minél magasabb színvonalon történő ellátása.  
 
A Corvina Óvoda Ceglédi Úti Óvodájának Jász Utcai Óvodájába – amely a Korall Kft. 
tulajdonában lévő ingatlanban működik – a 2014/2015. nevelési évre a 100 férőhelyre 
összesen 78 gyermeket írattak be, így egy csoporttal kevesebb indult a közgyűlés által 
engedélyezettnél. 
 
A Széchenyivárosi Óvoda Forradalom Utcai Óvodájának Izsáki Úti Óvodájának épülete, 
mint feladat-ellátási hely a Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőségfejlesztési, 
Szervezetfejlesztési Intézet vagyonkezelésében áll, az intézmény ingyenes használati joggal 
rendelkezik, a használati szerződés értelmében a használatba vevő (Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata) és a használatba adó (Bács-Kiskun Megyei Kórház) a használati 
megállapodást közös megegyezéssel 2015. július 31. napjával megszünteti. 
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Fentiekre tekintettel a Jász utcai feladat-ellátási hely, az Izsáki úti feladat-ellátási hely 
megszüntetését javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek. 
 
A Széchenyivárosi Óvoda Széchenyi Sétányi Óvodájának Juhar utcai feladat-ellátási 
helyére a korábbi évek magas gyermeklétszáma miatt volt szükség. 
A feladat-ellátási hely a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében lévő 
épületben működik, az intézmény ugyancsak ingyenes használati joggal rendelkezik.  
 
A fenntartó feladatának érzi, hogy enyhítse a bölcsődékben tapasztalható zsúfoltságot. 
Különösen fontos ez a GYED EXTRA bevezetése óta, hiszen ennek köszönhetően az 
édesanyák hamarabb tudnak munkát vállalni.  
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint „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, 
fővárosi kerületben, 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.” 
 
A Széchenyivárosi Óvoda Széchenyi Sétányi Óvodájának Juhar utcai feladat-ellátási helye 
alkalmas az úgynevezett „mini csoportban” azon gyermekek óvodai ellátására, akik az adott 
naptári évben szeptember 1-je és december 31-e között töltik be a 3. életévüket.  
Javaslom, hogy a Juhar utcai feladat-ellátási helyen a 2015/2016. nevelési évre 
bennmaradó három csoport mellett, a megüresedő negyedik csoportszobában induljon 
az úgynevezett mini csoport. 
 
A Széchenyivárosi Óvoda Széchenyi Sétányi Óvodájának Akadémia körúti feladat-
ellátási helye az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működik, a Juhar utcai feladat-
ellátási helyhez hasonlóan lakás-óvoda. 
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy – a szülői kéréseket is figyelembe véve – az 
Akadémia körúti feladat-ellátási hely felmenő rendszerben végezze köznevelési feladatát.  
 
Az intézmények az eddig kidolgozott és jól működő pedagógiai programjukat tovább 
folytathatják az új intézményi struktúrában is. 
 

Létszámok alakulása 

Az új óvodai szerkezetben – amely az előterjesztés 1. mellékletét képezi – Kecskemét Megyei 
Jogú Város Önkormányzata fenntartásában a 2015/2016. nevelési évtől három intézményben 
összesen 32 feladat-ellátási helyen 120 csoportban vehetnének részt a gyermekek az óvodai 
nevelésben.  
A három óvodai intézményben az egyes óvodai létszámok: 1.037, 908, 1.094, a 
csoportszámok óvodánként: 40, 37, 43. 
 
Fentiekre tekintettel a 2015/2016. nevelési évtől az önkormányzati fenntartású óvodákban 
3.039, a nem önkormányzati fenntartású óvodákban 1023 gyermek (összesen 4062 
gyermek) befogadására lesz lehetőség, így a befogadóképesség elegendő a várható 3.710 fő 
óvodás ellátására. 
 
A javaslat értelmében olyan szervezeti megoldás került kidolgozásra, amely keretében a 
csökkenő óvodai csoportok ellenére az óvodákban dolgozók közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetésére nem kerül sor, kizárólag a nyugdíjba vonulók álláshelyét 
szüntetjük meg. 
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Az új szervezeti struktúrához szükséges létszámok feletti óvodapedagógusok 
továbbfoglalkoztatása a gyermeklétszám csökkenését követően is megoldott a nyugdíjazások 
következtében, továbbá azáltal, hogy a vezetők a kötelező óraszámukat nem csoportban 
töltenék, hanem kizárólag vezetői munkával foglalkoznának. Ennek nagy előnye, hogy a 
létrehozandó intézményeknél a szakmai munka koordinálását magasabb színvonalon 
végezhetik. 

A szakértői, szaktanácsadói feladatokat is ellátó óvodapedagógusok tekintetében további 
órakedvezmény biztosítható. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. 
rend.) 4. § (5) bekezdése szerint „Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki az 
országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy 
minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, 
munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet 
több heti tizennyolc óránál - óvodapedagógus esetén huszonöt óránál -, továbbá tanítási 
hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni 
kell annak érdekében, hogy a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában részt tudjon 
venni.” Az óvodákban összesen hét olyan pedagógus van, aki szakértőként részt vesz a 
szakmai ellenőrzésben, a fenti jogszabályhely alapján órakedvezményben részesülhetnek, így 
szaktudásukat, szakmai tapasztalataikat nemcsak a közvetlen munkatársaik körében, hanem 
szakértői tevékenységük folyamán Kecskemét városán kívül is kamatoztathatják. 

Az álláshelyek megtartására további megoldást jelent, hogy a 2014/2015. nevelési évre 
jóváhagyott 5 fejlesztőpedagógusi létszámot 1 fővel megnöveljük, amely ugyancsak a 
szakmai munka színvonalának emelését eredményezi. Erre a jelenlegi óvodapedagógusok 
végzettsége lehetőséget ad, hiszen minden intézményben több óvodapedagógus is rendelkezik 
a fejlesztőpedagógus számára előírt végzettséggel, így minden intézményben két fő 
fejlesztőpedagógus lesz. 

Az Nkt. 2. melléklete meghatározza, hogy óvodai csoportonként egy dajka, három óvodai 
csoportonként pedig egy pedagógiai asszisztens foglalkoztatható, amely létszámok 
finanszírozását a költségvetési törvény alapján az állami támogatás biztosítja.  
Tekintettel arra, hogy az óvodai csoportok száma csökken, ennek következtében az óvodai 
dajkák száma is csökken, ugyanakkor a dajkák között többen rendelkeznek olyan 
végzettséggel, amely lehetővé teszi pedagógiai asszisztensi feladatkörben való 
alkalmazásukat. Így az Nkt. által meghatározott kereteken belül a pedagógiai asszisztensi 
létszám is megnövelhető a jelenleg dajka munkakörben foglalkoztatottak terhére. 
 
A csoportok megszűnését követően az óvónői, illetve dajkai munkakörben foglalkoztatottak 
továbbfoglalkoztatása intézményen belüli nyugdíjba vonulás következtében, továbbá másik 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodába történő 
áthelyezéssel megoldódik.  
 
Jelenleg öt óvodában öt gazdasági szervezet működik, azaz minden óvoda saját gazdasági 
szervezettel rendelkezik. Mivel a jelenlegi öt óvoda közül kettő nem felel meg az Áht. 
módosult rendelkezéseinek, így szükségessé vált három gazdasági szervezettel rendelkező 
óvoda létrehozása, amely az óvodai szervezeti struktúra változását is maga után vonja. Az 
óvodák - gazdasági szervezeteiken keresztül – a saját vagyonkezelési, közétkeztetési 
feladataikon túl ellátják továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: 
KLIK) által fenntartott köznevelési intézmények működtetésével összefüggő, továbbá 
Kecskemét Megyei Jogú Város területén a KLIK által fenntartott és működtetett 
szakközépiskolai köznevelési intézményben a tanulók intézményi étkeztetésével kapcsolatos 
feladatokat is. 
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Az új gazdasági struktúra következményeként 1,75 álláshellyel kevesebbre van szükség, 
azonban ez jelenleg is üres álláshelyeket érint, így közalkalmazotti jogviszony 
megszüntetésével nem jár a gazdasági szervezet átalakítása sem.  
 
A Kecskeméti Planetáriumnak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.  (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági feladatait 
2015. június 30. napjáig a Kecskeméti Ifjúsági Otthon látja el. A Planetárium – mint saját 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv – gazdasági feladatait az 
átszervezést követően munkamegosztási megállapodás alapján a Belvárosi Óvoda fogja 
ellátni, mivel a Planetárium a Belvárosi Óvoda által működtetendő Arany János Általános 
Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolájának épületében található. 
 
Az egyes óvodai intézmények feladat-ellátási helyeinek szerkezetét és az intézményekhez 
tartozó gazdasági szervezeti egységeket tükröző táblázatokat az előterjesztés 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
Összességében megállapítható, hogy az óvodák átszervezése – annak elfogadása esetén – 
a fenntartói szándéknak megfelelően az Áht. előírásainak megfelelés mellett a 
nevelőmunka hatékonysága szempontjából is pozitív elmozdulást eredményez. 
 
 
Az átszervezéssel kapcsolatos további fenntartói intézkedések 
 
A 2015/2016. nevelési évre az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés 
időpontját az Esélyteremtési Bizottság a 2015. március 23-i ülésén határozza meg.  
 
A fenntartó az óvodákba történő jelentkezést megelőzően intézkedni fog arról, hogy a 
megszűnő feladat-ellátási helyekről a 2015/2016. nevelési évben továbbra is óvodai 
nevelésben részesülő gyermekek a szülők kérését figyelembe véve kerüljenek át másik 
feladat-ellátási helyre.  
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1)-(4) bekezdései alapján javaslom a három 
óvodai intézmény alábbi néven történő elnevezését: Belvárosi Óvoda, Corvina Óvoda, 
valamint Kálmán Lajos Óvoda. 
Az öt óvodai intézmény megszüntető okiratának, a három új óvodai intézmény alapító 
okiratának elfogadásáról a Tisztelt Közgyűlés fog dönteni. 
 
A 2015. június 30. napjával megszűnő intézmények vezetésére adott magasabb vezetői 
megbízások ezen időponttal automatikusan, külön intézkedés nélkül megszűnnek.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, döntsön arról, hogy az újonnan megalakuló Belvárosi Óvoda, 
Corvina Óvoda, valamint Kálmán Lajos Óvoda intézményvezetői álláshelyére 
vonatkozóan a határozat-tervezet 1. melléklete szerinti pályázati felhívást közzéteszi az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának hivatalos lapjában, az Oktatási és Kulturális 
Közlönyben, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, valamint Kecskemét 
Megyei Jogú Város internetes honlapján. 
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése 
értelmében „Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt 
pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő 
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek 
nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója.”  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezet 7. pontjában foglaltak alapján kérje fel 
a háromtagú bizottság tagjait. 
 
Az Nkt. 83. § (3) bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény 
megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és 
megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt 
beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, a szülői szervezet, valamint a 
nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési 
joggal – a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos 
nemzetiségi önkormányzat véleményét. 
 
Az Nkt. 83. § (5) bekezdése értelmében a fenti vélemény kialakításához minden olyan 
információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a 
fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az 
információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell 
biztosítani az érdekeltek részére. 
 
Fentiekre tekintettel az intézmények alkalmazotti közösségének és szülői szervezetének 
tájékoztatása 2015. március 10-én megtörtént. Óvodaszék nem működik az óvodákban. Az 
írásba foglalt vélemények a Közösségi Kapcsolatok Osztályán megtekinthetők. 
 
Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum, a Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat, a Horvát Települési Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Lengyel Települési Nemzetiségi Önkormányzat, a Német Települési 
Nemzetiségi Önkormányzat, az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata a közgyűlés ülésén kerül kiosztásra. 
 
 
II. 
 
2015. szeptember 1-jén lép hatályba az Nkt. 8.§ (2) bekezdése, amely szerint „A gyermek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  
 
A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja.” 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a gyermek 
abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától - 
szeptember 1. - napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 
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A népesség-nyilvántartó adatainak ismeretében a fenti jogszabályi változás ellenére is 
elegendő férőhely lesz a beiratkozók számára a város óvodáiban. 
 
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számát.  
 
Az Nkt. 97.§ (18) bekezdése értelmében a 2013/14. nevelési évtől felmenő rendszerben kell 
alkalmazni a Nkt. 4. mellékletében foglaltakat, amely a maximális létszámot 25 főben 
határozza meg. Az e mellékletben írt minimális és maximális csoportlétszámtól eltérni pedig a 
Nkt. 25. § (7) bekezdése szerint lehet. Ezek szerint „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 új gyermek … átvétele, felvétele miatt indokolt …” 
 
Ugyancsak a 2013/2014. nevelési évtől kell felmenő rendszerben alkalmazni az Nkt. 47. § (7) 
bekezdésében foglaltakat, miszerint „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, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha 
nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.”  
Fenti rendelkezésre figyelemmel a korábbi években azt a gyakorlatot követtük, hogy, ahol a 
csoportfoglalkoztató területe ezt lehetővé tette (egy gyermekre így is jutott legalább 2 m2), a 
közgyűlés megadta a maximális csoportlétszám túllépéséhez az engedélyt.  
 
Tekintettel arra, hogy az Akadémia körúti feladat-ellátási hely lakás-óvoda, a közgyűlés 
ugyancsak minden évben megadta a lehetőséget arra, hogy ne a 2 fő/m2 –re vonatkozó 
szabályt, hanem az Nkt. által meghatározott átlaglétszámot alapul véve (20 fő/csoport) a két 
óvodai csoportba összesen 36 gyermek járhasson.  
 
Az óvodák vezetői kezdeményezték, hogy az óvodai alapfeladat-ellátás körében az újonnan 
szerveződő csoportok esetében, valamint felmenő rendszerben a már meglévő csoportok 
esetében is eltérhessenek maximális csoportlétszámtól. 
 
Fentiek figyelembe vételével a határozat-tervezet 2. melléklete – az intézményekkel 
egyeztetett adatlapoknak megfelelően – tartalmazza az óvodai csoportokat, illetve a 
csoportokhoz tartozó létszámadatokat és a csoportonként felvehető gyermeklétszámot. A 
felvehető maximális csoportlétszámok a táblázat F) oszlopában félkövér betűtípussal, a 
maximális csoportlétszámtól eltérő létszámadatok a táblázat E) oszlopában félkövér dőlt 
betűtípussal szerepelnek.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az önkormányzat által fenntartott óvodák átszervezésére 
vonatkozó döntések meghozatalára. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, határozza meg a 2015/2016. nevelési évre az intézmények által 
indítható csoportok számát, valamint járuljon hozzá az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján a 
maximális csoportlétszám túllépéséhez az újonnan szervezendő csoportok esetében, valamint 
felmenő rendszerben a már meglévő csoportok esetében is. 
 
 
Kecskemét, 2015. március 20. 
                                                                
       

                            Mák Kornél 
                                                                                             alpolgármester 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
             K Ö Z G Y Ű L É S E                  
 
Iktatószám:  
 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
K I V O N A T 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
2015. március 26-i ülésén készült 

jegyzőkönyvéből 
 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2015. (III. 26.) határozata 
A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 12.708-
1/2015. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:  
 
I.  

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2015. június 30. napjával a 2. pont szerinti jogutódlással 
megszünteti a Belvárosi Óvodát, Corvina Óvodát, a Kálmán Lajos Óvodát, a 
Művészeti Óvodát, valamint a Széchenyivárosi Óvodát. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 

2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy 2015. július 1. napjával megalapítja a Belvárosi Óvodát, 
a Corvina Óvodát, valamint a Kálmán Lajos Óvodát. 
 

Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 
 

3. A Közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a fenti alapítói döntések 
végrehajtásához szükséges megszüntető okiratokat és alapító okiratokat elfogadásra 
terjessze a Közgyűlés elé. 

 
Határidő:  2015. május 30. 
Felelős:    Mák Kornél alpolgármester 
 

 
4. A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2015. június 30. napjával megszűnő intézmények 

vezetésére adott magasabb vezetői megbízások ezen időponttal automatikusan, külön 
intézkedés nélkül megszűnnek. A Közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármestert, hogy tájékoztassa e tényről a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatóságát. 

 
Határidő:  2015. június 30. 
Felelős:    Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 



 
5. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Belvárosi Óvoda, Corvina Óvoda, valamint Kálmán 

Lajos Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki a 
határozat 1. mellékletét képező pályázati felhívásban meghatározottak szerint. 

 
6. A Közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt a pályázati felhívás közzétételére az 

Oktatási és Kulturális Közlönyben, a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv honlapján, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város internetes honlapján. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Dr. Határ Mária jegyző 
 
 

7. A Közgyűlés a benyújtott pályázatok szakértői véleményezésére az alábbi szakértőket 
kéri fel: 
Vetéssy Katalint, nyugalmazott középiskolai igazgatót,  

            Nagy Attilát középiskolai igazgatót, valamint  
            Dr. Rigó Róbertet, PhD főiskolai docenst. 
                           
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:   Mák Kornél alpolgármester 

 
 

8. A Közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a Belvárosi Óvoda és a 
Kecskeméti Planetárium között megkötendő, a gazdasági feladatok ellátását 
szabályozó munkamegosztási megállapodást jóváhagyásra terjessze a Városstratégiai 
és Pénzügy Bizottság elé.  

 
Határidő:  2015. május 30. 
Felelős:    Mák Kornél alpolgármester 
 
 
II. 
 

9. A Közgyűlés a 2015/2016. nevelési évre a határozat 2. mellékletét képező táblázatban 
foglaltak szerint határozza meg az egyes intézményekben, és azok feladat-ellátási 
helyein indítható óvodai csoportok számát.  
 

10. A Közgyűlés úgy dönt, hogy  
• a Belvárosi Óvoda, 
• a Corvina Óvoda, valamint 
• a Kálmán Lajos Óvoda vonatkozásában 

 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai 
alapfeladat-ellátás körében engedélyezi a nevelési év indításánál a maximális csoportlétszám 
túllépését a határozat 2. mellékletét képező táblázat F) oszlopában foglaltak szerint. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Mák Kornél alpolgármester 
 
 
 
 
 



  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2015. (III. 26.) határozata 1. melléklete 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati felhívást tesz közzé  
   

• a Belvárosi Óvoda 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8., 
• a Corvina Óvoda 6000 Kecskemét, Csokor u. 9. és  
• a Kálmán Lajos Óvoda 6000 Kecskemét, Egyetértés u. 17.  

intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására. 
 

 Az intézményvezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül. 
 
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
- egyszemélyi felelős és szakmai vezetőként biztosítja az intézmény törvényes működését 
nevelési célkitűzéseinek megvalósítását, 
- a gazdasági vezető közreműködésével felelős az intézmény ésszerű és takarékos 
gazdálkodásáért, költségvetésének betartásáért, 
- gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, 
- képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint külső szervek előtt. 
 
A megbízás időtartama: 
Az intézményvezetői megbízás időtartama 2015. július 1. napjától 2020. július 1. napjáig 
szól.  
A megbízás feltétele:    

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt) 
20. § (2) bekezdésében foglaltak,   

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)  67. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz óra foglalkozás megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 

• a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, 

• az intézményvezető közalkalmazotti munkaköre: óvodapedagógus 
 
Illetmény és egyéb juttatások: 
Az Nkt. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó szakmai önéletrajzát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel,  
- iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, 



- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, 
hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 

- az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, 
munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolást – amennyiben nem áll a 
munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához 
hozzájárul,  

- nyilatkozatot arról, hogy kéri-e zárt ülés tartását a személyét érintő ügyben, 
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, 
- nyilatkozatot a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra.  

 
A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
A pályázati felhívás Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történt 
közzétételétől számított 30 napon belül.  
Az álláshely 2015. július 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának helye: 
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda Közösségi 
Kapcsolatok Osztálya 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.  
 
A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot zárt borítékban, 1 példányban, az óvoda nevének megjelölésével kell benyújtani 
„Pályázat a ….  intézményvezetői megbízására”   1 példányban.  
 
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás és az intézmény megismerhetőségének 
biztosítása: Erdélyi Károlytól, a Közösségi Kapcsolatok Osztályának vezetőjétől kérhető 
(Kecskemét, Kossuth tér 1. Tel. 76/513-524). 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a véleményezési határidő lejártát követő 
harmincadik, illetve huszonöt főt meghaladó pályázó esetén hatvanadik napot követő első 
testületi ülése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2015. (III. 26.) határozata 2. melléklete   
 
 

Létszámadatok a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre 
 

Intézmény 
neve Belvárosi Óvoda  

A) 
 

Székhely 

B) 
A  

csoport 
megnevezése 

C) 
Alapterület  

(m2) 

D) 
Az  

Nkt. 
szerinti 

felvehető 
maximális 

létszám  
25 főig 

 

E) 
A 

maximális  
létszámon 

felüli 
(D oszlop)  

létszám 
 

F) 
A  

2015/2016.  
nevelési 

évre  
felvehető  

maximális 
létszám 
(D+E) 

 
Mátis Kálmán u. 

8.  
(Szivárvány) 

1/nagy 58,85 25 4 29 
2/középső 58,85 25 4 29 
3/vegyes 57,45 25 3 28 
4/vegyes 58,85 25 4 29 
5/kis 58,85 25 4 29 
6/vegyes 58,85 25 4 29 
7/vegyes 58,85 25 4 29 

Összesen 
 

7  175 27 202 
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Létszámadatok a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre 
 

Belvárosi Óvoda  
A) 

 
Feladat-ellátási 

helyek neve 

B) 
A  

csoport 
megnevezése 

C) 
Alapterület  

(m2) 

D) 
Az  

Nkt. 
szerinti 

felvehető 
maximális 

létszám  
25 főig 

 

E) 
A 

maximális  
létszámon 

felüli 
(D oszlop)  

létszám 
 

F) 
A  

2015/2016.  
nevelési 

évre  
felvehető  

maximális 
létszám 
(D+E) 

Mátis Kálmán 
utca 4. 

2/vegyes 52 25 1 26 
3/nagy 52 25 1 26 
1/vegyes 50,57 25 0 25 
4/kis 50,57 25 0 25 
5/vegyes 37,5 19 0 19 

Összesen 
 

5  119 2 121 

Szabadkai utca 1/a 3/vegyes 50 25 0 25 
2/vegyes 50 25 0 25 
1/vegyes 50 25 0 25 

Összesen 
 

3  75 0 75 

Mindösszesen 8  194 2 196 
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Létszámadatok a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre 
 

Belvárosi Óvoda  
A) 

 
Feladat-ellátási 

helyek neve 

B) 
A  

csoport 
megnevezése 

C) 
Alapterület  

(m2) 

D) 
Az  

Nkt. 
szerinti 

felvehető 
maximális 

létszám  
25 főig 

 

E) 
A 

maximális  
létszámon 

felüli 
(D oszlop)  

létszám 
 

F) 
A  

2015/2016.  
nevelési 

évre  
felvehető  

maximális 
létszám 
(D+E) 

Tóth László 
sétány 1. 

1/vegyes 65,1 25 5 30 
2/középső 60,3 25 5 30 
3/nagy 60,3 25 5 30 
4/kicsi 60,3 25 5 30 
5/vegyes 60,3 25 5 30 
6/nagy 65,1 25 5 30 

Összesen 
 

6  150 30 180 

Csongrádi utca 
39. 

1/vegyes 39,8 20 0 20 
2/nagy 36,6 18 0 18 
3/vegyes 33,74 17 0 17 

Összesen 
 

3  55 0 55 

Juhász utca 1. 1/vegyes 50,3 25 0 25 
2/vegyes 50,3 25 0 25 

Összesen 
 

2  50 0 50 

Klapka utca 14. 
 

2/vegyes 42,35 21 0 21 
1/vegyes 30,25 15 0 15 
3/vegyes 65 25 5 30 

Összesen 
 

3  61 5 66 

Mindösszesen 14  316 35 351 
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Létszámadatok a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre 
 

Belvárosi Óvoda  

A) 
 

Feladat-ellátási 
helyek neve 

B) 
A  

csoport 
megnevezése 

C) 
Alapterület  

(m2) 

D) 
Az  

Nkt. 
szerinti 

felvehető 
maximális 

létszám  
25 főig 

 

E) 
A 

maximális  
létszámon 

felüli 
(D oszlop)  

létszám 
 

F) 
A  

2015/2016.  
nevelési 

évre  
felvehető  

maximális 
létszám 
(D+E) 

Hosszú utca 3. I/fszt. 1/nagy 51,76 25 1 26 
I/fszt. 2/középső 49,10 24 0 24 
I/fszt. 3/kis 52,20 25 1 26 
I/fszt. 4/nagy 42,31 21 0 21 
II/fszt. 1/nagy 53,69 25 2 27 
II/fszt. 2/nagy 61,36 25 5 30 
II/em. 1/középső 74,34 25 5 30 
II/em. 2/kis 51,00 25 0 25 
II/em. 3/középső 60,00 25 5 30 

Összesen 
 

9  220 19 239 

Szent Miklós utca 
16. 

fszt. 1/vegyes 41,50 20 0 20 
fszt. 2/vegyes 58,29 25 4 29 

Összesen 
 

2  45 4 49 

Mindösszesen 11  265 23 288 
Mindösszesen az 

intézményben 
40  950 87 1037 
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Létszámadatok a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre 
 

Intézmény 
neve Corvina Óvoda  

A) 
 

Székhely 

B) 
A  

csoport 
megnevezése 

C) 
Alapterület  

(m2) 

D) 
Az  

Nkt. 
szerinti 

felvehető 
maximális 

létszám  
25 főig 

 

E) 
A 

maximális  
létszámon 

felüli 
(D oszlop)  

létszám 
 

F) 
A  

2015/2016.  
nevelési 

évre  
felvehető  

maximális 
létszám 
(D+E) 

Csokor u. 9. 
 

2/középső 51,54 25 1 26 
3/nagy 54 25 2 27 
1/kis 52 25 1 26 

Összesen 
 

3  75 4 79 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2015. (III. 26.) határozata 2. melléklete   
 
 

Létszámadatok a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre 
 

Corvina Óvoda  

A) 
 

Feladat-ellátási 
helyek neve 

B) 
A  

csoport 
megnevezése 

C) 
Alapterület  

(m2) 

D) 
Az  

Nkt. 
szerinti 

felvehető 
maximális 

létszám  
25 főig 

 

E) 
A 

maximális  
létszámon 

felüli 
(D oszlop)  

létszám 
 

F) 
A  

2015/2016.  
nevelési 

évre  
felvehető  

maximális 
létszám 
(D+E) 

Mártírok út 31.  2/vegyes 47 23 0 23 
1/vegyes 50 25 0 25 

Összesen 
 

2  48 0 48 

Katona Zs. u. 1. 4/vegyes 45,6 23 0 23 
Összesen 

 
1  23 0 23 

Platán u. 1. 1/vegyes 65,5 25 5 30 
2/vegyes 42 21 0 21 
3/vegyes 50,1 25 0 25 

Összesen 
 

3  71 5 76 

Mártírok út 29.  3/vegyes 41,5 21 0 21 
Összesen 

 
1  21 0 21 

Fő út 32. 
(Matkó) 

 

1/vegyes 43 21 0 21 

Összesen 1  21 0 21 
Mindösszesen 8  184 5 189 
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Létszámadatok a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Corvina Óvoda  

A) 
 

Feladat-ellátási 
helyek neve 

B) 
A  

csoport 
megnevezése 

C) 
Alapterület  

(m2) 

D) 
Az  

Nkt. 
szerinti 

felvehető 
maximális 

létszám  
25 főig 

 

E) 
A 

maximális  
létszámon 

felüli 
(D oszlop)  

létszám 
 

F) 
A  

2015/2016.  
nevelési 

évre  
felvehető  

maximális 
létszám 
(D+E) 

Ceglédi út 5-7. 1/vegyes 46 23 0 23 
2/vegyes 41 20 0 20 
3/vegyes 50 25 0 25 
4/vegyes 50 25 0 25 
5/vegyes 50 25 0 25 
6/vegyes 50 25 0 25 

Összesen 
 

6   143  0 143 

Forradalom utca 3. fszt. V/vegyes 54 25 2 27 
em. II/kis 51 25 0 25 

fszt. III/középső 51 25 0 25 

fszt. IV/nagy 51 25 0 25 

em. I/nagy 51 25 0 25 

fszt. II/nagy 51 25 0 25 

fszt. I/vegyes 51 25 0 25 

Összesen 7  175 2           177 
Mindösszesen 13   318  2  320  
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Létszámadatok a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre 

 
Corvina Óvoda  

A) 
 

Feladat-ellátási 
helyek neve 

B) 
A  

csoport 
megnevezése 

C) 
Alapterület  

(m2) 

D) 
Az  

Nkt. 
szerinti 

felvehető 
maximális 

létszám  
25 főig 

 

E) 
A 

maximális  
létszámon 

felüli 
(D oszlop)  

létszám 
 

F) 
A  

2015/2016.  
nevelési 

évre  
felvehető  

maximális 
létszám 
(D+E) 

Ifjúság út 1. 1/vegyes 55 25 2 27 
2/vegyes 55 25 2 27 
3/vegyes 55 25 2 27 
4/vegyes 55 25 2 27 
5/vegyes 39 19 0 19 

Összesen 
 

5   119 8 127 

Kandó Kálmán 
utca 14. 

(Napsugár Óvoda) 

1/vegyes 54 25 2 27 
3/vegyes 54 25 2 27 
2/vegyes 54 25 2 27 

Összesen 
 

3  75 6 81 

Mikszáth krt. 30. 1/vegyes 44 22 0 22 
2/vegyes 31 15 0 15 

Összesen 
 

2  37 0 37 

Nyitra utca 4. 
 

1/vegyes 50,4 25 0 25 
2/vegyes 50,4 25 0 25 
3/vegyes 
 

50,4 25 0 25 

Összesen 
 

3  75 0 75 

Mindösszesen 13   306 14 320 
Mindösszesen az 

intézményben 
37  883 25 908 
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Létszámadatok a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre 
 

Kálmán Lajos Óvoda  
A) 

 
Székhely 

B) 
A  

csoport 
megnevezése 

C) 
Alapterület  

(m2) 

D) 
Az  

Nkt. 
szerinti 

felvehető 
maximális 

létszám  
25 főig 

 

E) 
A 

maximális  
létszámon 

felüli 
(D oszlop)  

létszám 
 

F) 
A  

2015/2016.  
nevelési 

évre  
felvehető  

maximális 
létszám 
(D+E) 

Egyetértés u. 17. em. 1/középső 56,85 25 3 28 
em. 2/kis 56,85 25 3 28 
fszt. 1/nagy 56,85 25 3 28 
fszt. 2/vegyes 56,85 25 3 28 
em. 3/nagy 55 25 2 27 

Összesen 
 

5  125 14 139 
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Létszámadatok a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre 
 

Kálmán Lajos Óvoda  

A) 
 

Feladat-ellátási 
helyek neve 

B) 
A  

csoport 
megnevezése 

C) 
Alapterület  

(m2) 

D) 
Az  

Nkt. 
szerinti 

felvehető 
maximális 

létszám  
25 főig 

E) 
A 

maximális  
létszámon 

felüli 
(D oszlop)  

létszám 
 

F) 
A  

2015/2016.  
nevelési évre  

felvehető  
maximális 

létszám 
(D+E) 

Egyetértés u. 15. fszt. 2/kis 48 24 0 24 
fszt. 4/kis 50 25 0 25 
fszt. 3/középső 48 24 0 24 
fszt. 1/nagy 50 25 0 25 

Összesen 
 

4  98 0 98 

Bíró Lajos utca 
22. 

fszt.1/középső 60,00 25 5 30 
fszt. 2/nagy 51,30 25 0 25 
fszt. 3/kis 60,20 25 5 30 

Összesen 3  75 10 85 
Mindösszesen 7  173 10 183 
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Létszámadatok a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre 

 
Kálmán Lajos Óvoda  

A) 
 

Feladat-ellátási 
helyek neve 

B) 
A  

csoport 
megnevezése 

C) 
Alapterület  

(m2) 

D) 
Az  

Nkt. 
szerinti 

felvehető 
maximális 

létszám  
25 főig 

E) 
A 

maximális  
létszámon 

felüli 
(D oszlop)  

létszám 
 

F) 
A  

2015/2016.  
nevelési 

évre  
felvehető  

maximális 
létszám 
(D+E) 

Pajtás u.2. 
 

1/vegyes 60,2 25 5 30 
2/vegyes 52 25 1 26 
3/kis 52,7 25 1 26 
4/vegyes 54,2 25 2 27 
5/nagy 53,2 25 1 26 
6/középső 51,7 25 1 26 

Összesen 
 

6  150 11 161 

Kossuth Lajos utca 
17. 

 

1/vegyes 68,4 25 5 30 

Összesen 
 

1  25 5 30 

Boróka utca 2-4. fszt. 1/vegyes 60 25 5 30 
fszt. 2/vegyes 60 25 5 30 
fszt. 3/vegyes 46 23 0 23 

Összesen 
 

3  73 10 83 

Kecskeméti út 41. 
(Méntelek) 

 

1/vegyes 60,4 25 5 30 
2/vegyes 40,2 20 0 20 

Összesen 2  45 5 50 
Mindösszesen 12  293 31 324 
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Létszámadatok a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre 
 

Kálmán Lajos Óvoda  

A) 
 

Feladat-ellátási 
helyek neve 

B) 
A  

csoport 
megnevezése 

C) 
Alapterület  

(m2) 

D) 
Az  

Nkt. 
szerinti 

felvehető 
maximális 

létszám  
25 főig 

 

E) 
A 

maximális  
létszámon 

felüli 
(D oszlop)  

létszám 
 

F) 
A  

2015/2016.  
nevelési 

évre  
felvehető  

maximális 
létszám 
(D+E) 

Széchenyi sétány 
1. 

fszt. I/vegyes 55,7 25 3 28 
fszt. II/középső 55,7 25 3 28 
em. I/ kis 55,7 25 3 28 
em. II/ vegyes 55,7 25 3 28 
em. III/nagy 41,2 20 0 20 

Összesen 
 

5  120 12 132 

Akadémia 
körút 48. 

középső 25,6 13 5 *18 
nagy 25,6 13 5 *18 

Összesen 
 

2  26 10 *36 

Juhar utca 11. fszt. I/nagy 36,75 18 0 18 
fszt. II/mini 36,75 18 0 18 
em. I/nagy 36,75 18 0 18 
em. II/középső 36,75 18 0 18 

Összesen 
 

4  72 0 72 

Lánchíd utca 16. fszt. I/nagy  52 25 1 26 
fszt. II/középső 52 25 1 26 
fszt. III/kis 52 25 1 26 
fszt. IV/vegyes  52 25 1 26 
em. I/kis 52 25 1 26 
em. II/nagy  52 25 1 26 
em. III/vegyes  52 25 1 26 
em. IV/vegyes  52 25 1 26 

Összesen 
 

8   200  8  208  

Mindösszesen 19  418 30 448 
Mindösszesen az 

intézményben 
43  1009 85 1094 

 
 
 
* Az Akadémia körúti esetében nem a négyzetméterre vonatkozó szabályozást (2 m2/fő), 
hanem az Nkt. által meghatározott átlaglétszámot (20 fő/csoport) vettük alapul.  
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Létszámadatok a 2015/2016. nevelési évre történő felvételre 
Óvodai összesítő táblázat 

 
Az intézmény 

neve 
A 

csoportok 
száma 

 D) 
Az 

Nkt. 
szerinti 

felvehető 
maximális 

létszám 
25 főig 

 

E) 
A 

maximális 
létszámon 

felüli 
(D oszlop) 

létszám 
 

F) 
A  

2015/2016.  
nevelési 

évre  
felvehető  

maximális 
létszám 
(D+E) 

Belvárosi Óvoda  40  950 87 1037 
Corvina Óvoda  37  883 25 908 
Kálmán Lajos  

Óvoda  
43  1009 85 1094 

 
Mindösszesen az 

óvodákban 
120  2842 197 3039 
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