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      Iktató szám: 200/2015. 
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Tárgy:  Óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezése 
 

Előterjesztő:   Zombory Miklós alpolgármester 
 

Készítette:   Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda 

 

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2015. október 14. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Napfény Óvoda (1098 Budapest, Napfény u. 4.), az Epres Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő 

u. 10.), a „Csicsergő” Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) és a Kicsi Bocs Óvoda (1092 

Budapest, Erkel u. 10.) vezetője a 2015/2016. nevelési év előkészítéséhez kapcsolódóan 

fenntartói intézkedést kezdeményezett csoportlétszám túllépés engedélyezése ügyében. 

  

A csoport- és osztálylétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (a 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. [Nkt. 

25. § (7) bekezdés] 

 

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

folyamatos. [Nkt. 49. § (1) bekezdés] 

A tényleges gyermeklétszám szeptember hónap közepére válik ismertté, erre tekintettel csak ezt 

követően van mód a benyújtott csoportlétszám-túllépési engedély kérelmek elbírálására.  

 

Az Nkt. 47. § (7) bekezdése értelmében 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. 

 

Az Nkt. az óvodai csoportok maximális és a minimális létszámát is meghatározza. 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 osztály, csoport. [Nkt. 25. § (7) 

bekezdés] 

 

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: 
 

 Minimális 

létszám 

Maximális 

létszám 

Átlag 

létszám 

További 

+20%(120%) 

Óvoda 13 25 20 30 

 



A 2015/2016. nevelési év indításakor felmértük a kerületi óvodák tényleges- és számított 

csoportlétszámát, és ennek megfelelően a kérelmet benyújtó Napfény Óvoda, Epres Óvoda, 

„Csicsergő” Óvoda, Kicsi Bocs Óvodában van szükség a maximális csoportlétszám túllépés 

fenntartói engedélyezésére. 

 

 

1. Napfény Óvoda (1098 Budapest, Napfény u. 4.) 
 

Bakonyi Ágnes óvodavezető által benyújtott kérelem 2 csoportra vonatkozóan (név szerint: Dinó 

csoport, Kék csoport) kér létszám túllépési engedélyt. 
 

Csoport 

megnevezése 

tv-i 

max. 

létszám/ 

terem 

befogadó 

képessége 

(fő) 

tényleges 

létszám 

számított 

létszám 
engedély 

a max. 

létszám 

20%-on 

belüli 

átlépésére 

fő % 

Dinó csoport 22 23 24 +2  9 

Kék csoport 22 24 24 +2 9 
 

A Dinó csoportban a szakértői bizottság által kiadott szakvéleményekben foglaltak szerint 1 

gyermek 2 főnek számít a diagnosztizált sajátos nevelési igény miatt.  

 

 

2. Epres Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) 
 

Szundyné Ihász Erzsébet óvodavezető kérelméből megállapítható, hogy a 2015/2016. nevelési 

évet kezdő 4 csoport közül 1 csoportban (név szerint: „Sárga” csoportban) mutatkozik 

létszámtúllépés.  
 

Csoport 

megnevezése 

tv-i 

max. 

létszám/ 

terem 

befogadó 

képessége 

(fő) 

tényleges 

létszám 

számított 

létszám 
engedély 

a max. 

létszám 

20%-on 

belüli 

átlépésére 

fő % 

Sárga 25 25 29 +4 16 

 

Nevezett csoportban a tényleges létszám nem, csak a számított létszám haladja meg a törvény 

szerinti maximumot. A szakértői bizottság által kiadott szakvéleményben foglaltak szerint 2 

gyermek 2 főnek, 1 gyermek 3 főnek számít a diagnosztizált sajátos nevelési igény miatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. „Csicsergő” Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.)   
 

Vajasné Kabarecz Ágnes óvodavezető által benyújtott kérelem 4 csoportra vonatkozóan (név 

szerint: Süni, Kisvakond, Katica, Csipet-csapat csoport) kér számított létszám túllépési 

engedélyt. 
 

Csoport 

neve 

tv-i 

max. 

létszám/ 

terem 

befogadó 

képessége 

(fő) 

2015/16 évre 

engedélyezett 

tényleges 

létszám* 

tényleges 

létszám 

számított 

létszám 

engedély a 

max. 

létszám 

20%-on 

belüli 

     átlépésére 

Süni 

csoport               

25 26 25 27 +2 8% 

Kisvakond 

csoport 

25 26 26 28 +3 12% 

Katica 

csoport            

25 27 27 29 +4 16% 

Csipet-

csapat 

csoport  

25 27 27 28 +3 12% 

 

* Az intézmény engedélyezett létszáma a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat Képviselő-testületének 250/2015.(VI.18.) számú határozata alapján: 211 

(200+11) fő. 

 

A fenti táblázat alapján a további számított létszámemelés az SNI-s gyermekeket figyelembe 

véve: 211+6 fő= 217 fő 

(Megjegyzés: A létszámtúllépés 20 %-on belüli kiszámolásánál a 250/2015.(VI.18.) számú 

határozat által jóváhagyott tényeges létszámtúllépés is hozzáadásra került.) 

 

A szakértői bizottság által kiadott szakvéleményekben foglaltak szerint 3 gyermek 2 főnek, 2 

gyermek 3 főnek számít a diagnosztizált sajátos nevelési igény miatt.  

 

4. Kicsi Bocs Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) 
 

Nagyné Dobó Erika óvodavezető kérelméből megállapítható, hogy 3 csoportban (név szerint: 

Boribon, Dörmögő, Mézesmackó csoportban) mutatkozik létszámtúllépés.  
 

Csoport 

megnevezése 

tv-i 

max. 

létszám/ 

terem 

befogadó 

képessége 

(fő) 

tényleges 

létszám 

számított 

létszám 
engedély a max. 

létszám 

20%-on belüli 

átlépésére 

fő % 

Boribon 15 16 17 +2 13,3 

Dörmögő 16 19 19 +3 18,75 

Mézesmackó 18 19 19 +1 5,5 
 

 

 

 



A szakértői bizottság által kiadott szakvéleményben foglaltak szerint a Boribon csoportban 1 

gyermek 2 főnek számít a diagnosztizált sajátos nevelési igény miatt. A Dörmögő csoportban + 3 

fővel, a Mézesmackó csoportban + 1 fővel tényleges létszámtúllépés állapítható meg. 
 

Oktatásszervezési szempontból a gyermekek biztonságos, megszokott színvonalú ellátását a fenti 

létszámtúllépések nem veszélyeztetik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a létszámok 

engedélyezésére. 

 

 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet: Bakonyi Ágnes óvodavezető (Napfény Óvoda) kérelme 

2. számú melléklet: Szundyné Ihász Erzsébet óvodavezető (Epres Óvoda) kérelme 

3. számú melléklet: Vajasné Kabarecz Ágnes óvodavezető („Csicsergő” Óvoda) kérelme  

4. számú melléklet: Nagyné Dobó Erika óvodavezető (Kicsi Bocs Óvoda) kérelme 

 

 

 

Budapest, 2015. október 1. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 

           Zombory Miklós s.k. 

            alpolgármester 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1.) a 2015/2016. nevelési évre engedélyezi a Napfény Óvoda (1098 Budapest, Napfény u. 4.) Dinó 

csoport, valamint a Kék csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám 

20%-os határon belül történő túllépését. Ennek alapján az engedélyezett maximális 

csoportlétszámokat az intézmény Dinó csoportjában tényleges 23 fő (számított 24 fő), Kék 

csoportjában tényleges 24 fő (számított 24 fő) létszámban állapítja meg. 

 

Határidő: 2015. október 15. 

Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

 

2.) a 2015/2016. nevelési évre engedélyezi az Epres Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) 

Sárga csoportjában a törvény szerinti maximális csoportlétszám 20%-os határon belül történő 

túllépését. Ennek alapján az engedélyezett maximális csoportlétszámot az intézmény Sárga 

csoportjában tényleges 25 fő (számított 29 fő) létszámban állapítja meg. 

 

Határidő: 2015. október 15. 

Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

 

3.) a 2015/2016. nevelési évre engedélyezi a „Csicsergő” Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) 

Süni csoport, Kisvakond csoport, Katica csoport, valamint a Csipet-csapat csoport vonatkozásában 

a törvény szerinti maximális csoportlétszám 20%-os határon belül történő túllépését. Ennek 

alapján az engedélyezett maximális csoportlétszámokat az intézmény Süni csoportjában tényleges 

25 fő (számított 27 fő), Kisvakond csoportjában tényleges 26 fő (számított 28 fő), Katica 

csoportjában tényleges 27 fő (számított 29 fő), Csipet-csapat csoportjában tényleges 27 fő 

(számított 28 fő) létszámban állapítja meg. 

 

Határidő: 2015. október 15. 

Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

 

4.) a 2015/2016. nevelési évre engedélyezi a Kicsi Bocs Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) 

Boribon csoport, Dörmögő csoport, valamint a Mézesmackó csoport vonatkozásában a törvény 

szerinti maximális csoportlétszám 20%-os határon belül történő túllépését. Ennek alapján az 

engedélyezett maximális csoportlétszámokat az intézmény Boribon csoportjában tényleges 16 fő 

(számított 17 fő), Dörmögő csoportjában tényleges 19 fő (számított 19 fő), Mézesmackó 

csoportjában tényleges 19 fő (számított 19 fő) létszámban állapítja meg. 

 

Határidő: 2015. október 15. 

Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

 



 



   



 



 



 


