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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

413/2021. (VI. 3.) kgy. határozata 

a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 

 
1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 

és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben 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.”; 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 11 óvoda működik  

(a továbbiakban: Óvodák) 20 telephelyen, alapító okirat szerinti 3284 férőhellyel; 

e) az Óvodákban 2021. április 26-28. napja között zajlott le a 2021/2022. nevelési évre történő 

óvodai beiratkozás, mely alapján várhatóan 730 kisgyermek felvételére kerül sor a nevelési év 

során, és így az óvodai jogviszonnyal már rendelkező és az újonnan felvételre kerülő 

kisgyermekek összlétszáma az Óvodákban a 2021/2022. nevelési évben várhatóan 2725 fő 

lesz;  

f) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. §  

(2) bekezdése d) pontja alapján a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számát; a csoportok számának meghatározásakor figyelemmel kell lenni az 

Nkt. 4. mellékletben rögzített óvodai csoport minimális, maximális és átlaglétszámára, valamint 

a feladat ellátáshoz szükséges biztosítani megfelelő létszámban a pedagógusi és az óvodai 

munkát segítő alkalmazotti álláshelyeket; 

g) az Óvodákban a várhatóan betöltött férőhelyekre tekintettel szükséges dönteni a  

2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok, valamint az ahhoz szükséges álláshelyek 

számáról;  

h) a d)-g) pontokra figyelemmel javasolt a 2. pont szerinti döntés meghozatala. 
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2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – úgy döntök, hogy 

 

2021. szeptember 1-jétől az Óvodákban az indítható csoportok számát, valamint az engedélyezett 

álláshelyek számát az alábbiak szerint határozom meg: 

 

 Óvoda neve 
Csoportok 

száma 

Engedélyezett 

álláshelyek 

száma 

1 
Árpád Úti Óvoda székhelye 7 

47,75 
Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája 6 

2 
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda székhelye 4 

37,75 
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája 6 

3 
Felsővárosi Óvoda székhelye 4 

30 
Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodája 4 

4 Gyöngyvirág Óvoda - Székesfehérvár  14 52 

5 
Hosszúsétatéri Óvoda székhelye 5 

38,5 
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája  5 

6 
Ligetsori Óvoda székhelye 7 

41,5 
Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája 4 

7 Maroshegyi Óvoda 10 37 

8 
Napsugár Óvoda székhelye 6 

41 
Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája 5 

9 
Rákóczi Utcai Óvoda székhelye 9 

48 
Rákóczi Utcai Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája 4 

10 
Szivárvány Óvoda székhelye 6 

33,5 
Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi Tagóvodája 3 

11 
Tolnai Utcai Óvoda székhelye 5 

41,5 
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája 6  
Összesen 120 448,5 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy azon óvodákban, amelyek nem rendelkeznek tornaszobával, 

vizsgáltassa meg annak kialakítási lehetőségét, és amennyiben anyagi forrás biztosítása, vagy egyéb, 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörébe tartozó konkrét döntés 

meghozatala szükséges, úgy készítse el az arra vonatkozó előterjesztést. 
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4.  

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

 

 

 

Felelős:  Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

   

Határidő:  értelem szerint 

 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 

 


