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Ügyiratszám: Kp/1558/2014/IV
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
270/2013. (XI.07.) számú határozatával engedélyezte az önkormányzat fenntartásában lévő
Liliom Óvoda 4. számú csoportjában a 2013/2014-es nevelési évben a maximális 25 fős
óvodai csoportlétszámok túllépését.
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A Liliom Óvoda vezetője, Zsellérné Mikóczi Eszter 2013. december 17-én ismételten
létszámtúllépés módosításának kérelmével fordult a fenntartóhoz. A beadványát azzal
indokolta, hogy a 2013. május 6-án előjegyzésbe vett körzetes gyermek szülei az édesanya
váratlan, előre nem számítható munkába állása miatt 2014. januári hónapban óvodai
elhelyezést kértek.
Tekintettel arra, hogy a család lakóhelye a Liliom Óvoda körzete, és a Liliom Óvodához
földrajzilag közel eső Csicsergő Óvodában sincs már szabad férőhely, átirányítása nem
lehetséges, ezért létszámtúllépés engedéllyel a körzetes óvodába el tudjuk helyezni a
gyermeket.
A fentiek alapján a megadott maximális csoportlétszám túllépés fenntartói engedélyezése
szükséges:
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A csoport-és osztálylétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 25.§ (7) bekezdése és az Nkt. 4. számú
melléklete határozza meg.

Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám
a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz
százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor
is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.
A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési,
tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a
képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett
osztály, csoport létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra
háruló aránytalan teher nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú
csoport.
(Megszűnt a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény azon rendelkezése, hogy indokolt
esetben a megadott fenntartói 20%-on felül +10%-al a számított létszám túlléphető, ha az
oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az óvodaszék, az óvodai
szülői szervezet /közösség egyetért.)
Az Nkt 4. számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok minimális
létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet.
A fentiek figyelembevételével a fenntartó által engedélyezhető létszámhatárok:
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Az óvodavezető kérelmét az előterjesztéshez mellékeltem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével engedélyezze a
csoportlétszám túllépést a Liliom Óvoda 3. számú csoportjában.
Budapest, 2014. január 09.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2013/2014. nevelési évre engedélyezi a Liliom Óvoda (1094 Budapest, Liliom u. 15.)
3. számú csoportjában a törvény szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-os határon
belül történő túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett maximális csoportlétszámot az
intézmény 3. számú csoportjában tényleges 26 főben állapítja meg.
Határidő: 2014. január 23.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

melléklet

