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BUDAPEST FŐVR�S IX� �ER��ET FERE�CVR�S ����R��Y�ATA 

A�P��GR�ESTER 
 

Ügyiratszám: Kp/27589-20/2012/IV 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 251/2012.              
(VI. 07.) számú határozatával engedélyezte az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban a 
2012/2013-as nevelési évben a maximális 25 fős óvodai csoportlétszámok túllépését. 
 
Szeptember elején az önkormányzat fenntartásában lévő alábbi nevelési intézmény vezetői ismételten 
jelezték - hogy a folyamatosan érkező Nevelési Tanácsadó által kiadott szakvélemények alapján - több 
csoportban túllépték a törvény által megengedett maximális létszámhatárt: 
 

1. Zsoldos Andrásné, óvodavezető, Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.)  
2. Szundiné Ihász Erzsébet, óvodavezető, Epres Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.)  
3. Cserép Mária, óvodavezető, Kicsi Bocs Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.)  
4. Végh Edit óvodavezető, Liliom Óvoda (1094 Budapest, Liliom u. 15.)  
5. Némethné Faragó Ibolya, óvodavezető, Méhecske Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) 
6. Szencz Mátyásné, óvodavezető, Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) 
7. Bolláné Vörös Ágota, óvodavezető, Csudafa Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.) 

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) – jelenleg hatályos - 3. számú 
mellékletének I. része határozza meg az óvodai csoportok és iskolai osztályok létszámhatárait. A 
melléklet alapján az óvodai átlaglétszám 20 fő, a maximális létszám 25 fő.  
 
A Kt. jelenleg hatályos 3. számú melléklet II. rész 7. valamint 8. pontjai rendelkeznek az óvodai 
csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszámtúllépés százalékban 
előírt feltételeiről. („Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított 
maximális létszámot - a fenntartó engedélyével - legfeljebb 20%-al átlépheti.” Az I. részben 
meghatározott maximális létszámot, illetve a II. rész 7. pontjában meghatározottak szerint számított 
maximális létszám 10%-al - a fenntartó engedélyével - túlléphető, ha oktatásszervezési okok miatt 
indokolt, továbbá az intézkedéssel az óvodaszék, az óvodai szülői szervezet /közösség egyetért.) 
(Megjegyzés: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatási törvény fenti 
jogszabályi hivatkozásait nem változtatja meg.) 
 
A Kt. jelenleg hatályos 3. számú melléklete II. rész 3. pontja értelmében „azt a gyermeket, tanulót, aki 
beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzd, az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport 
létszámának számításánál kettő, azt a gyermeket, tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos 
értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos három gyermekként, tanulóként kell számításba 
venni.”  
 
A fentiek figyelembevételével a maximális létszámok és a fenntartó által engedélyezhető 
létszámhatárok: 
 
 

 Átlaglétszám Maximális 
létszám 

További 
+20%(120%) 

Legfeljebb további 
10% 

Óvoda 20 25 30 33 
 
 
 
 



A nevelési év indításakor felmértük az intézmények tényleges- és számított létszámát, s ennek 
megfelelően az alábbi intézményeknél van szükség a maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói 
engedélyezésére: 
 
 

1. Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) 
Csoport 
megnevezése 

tv-i 
max. létszám/ 
terem 
befogadó 
képessége  
(fő) 

2012. 
júniusban 
megadott 
engedély a 
max. létsz. 
túllépésre 
(max. 20%) 

tényleges 
létszám 

 

számított 
létszám 

engedély a 
max. 
létszám 
20%-on 
belüli 
átlépésére 

engedély  
a további 
10%-on 
belüli 
létszám 
átlépésére 
 

fő % fő %  fő %  
Ficánka 25 25+2 8 26 31 +3 12 +1 4 
Kisvakond 25 25+2 8 27 28 +1 4 0 0 
Mókus 25 25+2 8 25 30 +3 12 0 0 
Katica 25 25+2 8 25 30 +3 12 0 0 
Delfin 25 25+2 8 27 29 +2 8 0 0 
Csipet-csapat 25 25+2 8 27 29 +2 8 0 0 

 

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

Csoport 
megnevezése 

tv-i 
max. létszám/ 
terem 
befogadó 
képessége  
(fő) 

2012. 
júniusban 
megadott 
engedély a 
max. létsz. 
túllépésre 
(max. 20%) 

tényleges 
létszám 

 

számított 
létszám 

engedély a 
max. 
létszám 
20%-on 
belüli 
átlépésére 

engedély  
a további 
10%-on 
belüli 
létszám 
átlépésére 
 

fő % fő %  fő %  
Zöld csoport 25 0 0 24 30 +5 20 0 0 
Kék 25 25+2 8 22 30 +3 12 0 0 
Sárga 25 25+2 8 23 32 +3 12 +2 8 

 

 

3. Kicsi Bocs Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) 
Csoport 
megnevezése 

tv-i 
max. létszám/ 
terem 
befogadó 
képessége  
(fő) 

2012. 
júniusban 
megadott 
engedély a 
max. létsz. 
túllépésre 
(max. 20%) 

tényleges 
létszám 

 

számított 
létszám 

engedély a 
max. 
létszám 
20%-on 
belüli 
átlépésére 

engedély  
a további 
10%-on 
belüli 
létszám 
átlépésére 
 

fő % fő %  fő %  
Fülesmackó 19 19+1 5 20 22 +2 10,5 0 0 
Boribon 15 0 0 15 18 +3 20 0 0 
Dörmögő 16 0 0 16 18 +2 12,5 0 0 
Panda 19 19+1 5 20 22 +2 10 0 0 
Vackor 17 17+1 5 18 20 +2 11,8 0 0 
Micimackó 19 19+1 5 20 22 +2 10 0 0 
Mézesmackó 18 18+1 5 17 22 +3 16,6 0 0 
Brumi 19 19+1 5 20 22 +2 10 0 0 

 

 

 



4. Liliom Óvoda (1094 Budapest, Liliom u. 15.) 
Csoport 
megnevezése 

tv-i 
max. létszám/ 
terem 
befogadó 
képessége 
 (fő) 

2012.  
júniusban 
megadott 
engedély a  
max. létsz. 
túllépésre 
(max. 20%) 

tényleges 
létszám 

 

számított 
létszám 

engedély a 
max. 
létszám 
20%-on 
belüli 
átlépésére 

engedély  
a további 
10%-on 
belüli 
létszám 
átlépésére 
 

fő % fő %  fő %  
1. csoport 25 25+2 8 27 28 +1 4 0 0 
2. csoport 25 25+2 8 27 29 +2 8 0 0 
3. csoport 25 25+2 8 27 29 +2 8 0 0 
4. csoport 25 25+2 8 27 32 +3 12 +2 8 
5. csoport 25 25+2 8 27 29 +2 8 0 0 

 
 

5. Méhecske Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) 
Csoport 
megnevezése 

tv-i 
max. létszám/ 
terem 
befogadó 
képessége 
 (fő) 

2012. 
júniusban 
megadott 
engedély a 
max. létsz. 
túllépésre 
(max. 20%) 

tényleges 
létszám 

 

számított 
létszám 

engedély a 
max. 
létszám 
20%-on 
belüli 
átlépésére 

engedély  
a további 
10%-on 
belüli 
létszám 
átlépésére 
 

fő % fő %  fő %  
 Margaréta 25 0 0 22 27 +2 8 0 0 
Napraforgó 25 0 0 19 29 +4 16 0 0 

 
 

6. Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest Vágóhíd u. 35-37.)  
Csoport 
megnevezése 

Kt. szerinti 
max. létszám/ 
terem 
befogadó 
képessége  
(fő) 

2012. 
júniusban 
megadott 
engedély a 
max. létsz. 
túllépésre 
(max. 20%) 

tényleges 
létszám  

számított 
létszám 

engedély a 
max. 
létszám 
20%-on 
belüli 
átlépésére 

engedély  
a további 
10%-on 
belüli 
létszám 
átlépésére 
 

fő % fő %  fő %  
Katica  25 25+2 8 25 32 +3 12 +2 8 
Pillangó  25 25+2 8 24 29 +2 8 0 0 
Maci 20 0 0 20 24 +4 20 0 0 
Sárgarigó 25 25+2 8 22 30 +3 12 0 0 

 
 

7. Bolláné Vörös Ágota óvodavezető Csudafa Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.) 
Csoport 
megnevezése 

tv-i 
max. létszám/ 
terem 
befogadó 
képessége (fő) 

2012. 
júniusban 
megadott 
engedély a 
max. létsz. 
túllépésre 
(max. 20%) 

tényleges 
létszám 

 

számított 
létszám 

engedély a 
max. 
létszám 
20%-on 
belüli 
átlépésére 

engedély  
a további 
10%-on 
belüli 
létszám 
átlépésére 
 

fő % fő %  fő %  
Pipacs 25 25+2 8 27 28 +1 4 0 0 

 
 
 
 
 



Az engedély megadásának feltétele a kérelem mellett az intézmények szülői szervezeteinek - a 
maximális csoportlétszám túllépésére vonatkozó - egyetértő nyilatkozata, melyeket az 
intézményvezetők mellékeltek.  A dokumentumok munkaidőben megtekinthetők a Humánszolgáltatási 
Irodán. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével engedélyezze a maximális 
csoportlétszám túllépést a Csicsergő, Epres, Kicsi Bocs, Liliom, Méhecske, Kerekerdő és a Csudafa 
Óvodákban. 
 
 
Budapest, 2012. szeptember 26. 

 

 

 

 

 

Formanek Gyula s.k. 
 alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax: 216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 
 



 

Határozati javaslat 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 2012/2013. nevelési évre  
 
1.) engedélyezi a Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) Kisvakond csoport, 

Mókus csoport, Katica csoport, Delfin csoport, valamint a Csipet-csapat csoport 
vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-os határon 
belül történő túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett maximális csoportlétszámokat az 
intézmény Kisvakond csoportjában tényleges 27 fő (számított 28 fő), Mókus 
csoportjában tényleges 25 fő (számított 30 fő), Katica csoportjában tényleges 25 fő 
(számított 30 fő), Delfin csoportjában tényleges 27 fő (számított 29 fő), Csipet-csapat 
csoportjában tényleges 27 fő (számított 29 fő) létszámban állapítja meg. 
A Ficánka csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 
20%-on túl, további 10% határon belüli túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett 
maximális csoportlétszám az intézmény Ficánka csoportjában tényleges 26 fő 
(számított 31 fő) létszámban állapítja meg. 

 
2.) engedélyezi az Epres Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) Zöld csoport, valamint 

Kék csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-
os határon belül történő túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett maximális 
csoportlétszámokat az intézmény Zöld csoportjában tényleges 24 fő (számított 30 fő), 
Kék csoportjában tényleges 22 fő (számított 30 fő) létszámban állapítja meg. 
A Sárga csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 
20%-on túl, további 10% határon belüli túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett 
maximális csoportlétszám az intézmény Sárga csoportjában tényleges 23 fő (számított 
32 fő) létszámban állapítja meg. 

 
3.) engedélyezi a Kicsi Bocs Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) Fülesmackó csoport, 

Boribon csoport, Dörmögő csoport, Panda csoport, Vackor csoport, Micimackó csoport, 
Mézesmackó csoport, valamint a Brumi csoport vonatkozásában a törvény szerinti 
maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-os határon belül történő túllépését.              
Ennek alapján, az engedélyezett maximális csoportlétszámokat az intézmény Fülesmackó 
csoportjában tényleges 20 fő (számított létszám 22 fő), Boribon csoportjában 
tényleges 15 fő (számított 18 fő), Dörmögő csoportjában tényleges 16 fő (számított 18 
fő), Panda csoportjában tényleges 20 fő (számított 22 fő), Vackor csoportjában 
tényleges 18 fő (számított 20 fő), Micimackó csoportjában tényleges 20 fő (számított 
22 fő), Mézesmackó csoportjában tényleges 17 fő (számított 22 fő), Brumi 
csoportjában tényleges 20 fő (22 számított fő) létszámban állapítja meg. 

 
4.) engedélyezi a Liliom Óvoda (1094 Budapest, Liliom u. 15.) az 1.-2.-3.-5. számú csoport 

vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-os határon 
belül történő túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett maximális csoportlétszámot az 
intézmény 1. számú csoportjában tényleges 27 fő (számított 28 fő), a 2. számú 
csoportjában tényleges 27 fő (számított 29 fő), a 3. számú csoportjában tényleges 27 
fő (számított 29 fő), az 5. számú csoportjában tényleges 27 fő (számított 29 fő) 
létszámban állapítja meg.  
A 4. csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-
on túl, további 10% határon belüli túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett maximális 
csoportlétszám az intézmény 4. csoportjában tényleges 27 fő (számított 32 fő) 
létszámban állapítja meg. 

 
5.) engedélyezi a Méhecske Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) Margaréta csoport, 

valamint a Napraforgó csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális 
csoportlétszám legfeljebb 20%-os határon belül történő túllépését. Ennek alapján, az 



engedélyezett maximális csoportlétszámokat az intézmény Margaréta csoportjában 
tényleges 22 fő (számított 27 fő), a Napraforgó csoportjában tényleges 19 fő 
(számított 29 fő) létszámban állapítja meg. 

 
6.) engedélyezi a Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest Vágóhíd u. 35-37.) Pillangó csoport, 

Maci csoport, valamint Sárgarigó csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális 
csoportlétszám legfeljebb 20%-os határon belül történő túllépését. Ennek alapján, az 
engedélyezett maximális csoportlétszám az intézmény Pillangó csoportjában tényleges 
24 fő (számított 29 fő), Maci csoportjában tényleges 20 fő (számított 24 fő), Sárgarigó 
csoportjában tényleges 22 fő (számított 30 fő) létszámban állapítja meg.              
A Katica csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 
20%-on túl, további 10% határon belüli túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett 
maximális csoportlétszám az intézmény Katica csoportjában tényleges 25 fő (számított 
32 fő) létszámban állapítja meg. 

 
7.) engedélyezi a Csudafa Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.) Pipacs csoport 

vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-os határon 
belül történő túllépését. Ennek alapján, az engedélyezett maximális csoportlétszám az 
intézmény Pipacs csoportjában tényleges 27 fő (számított 28 fő) létszámban állapítja 
meg. 

 
 
Határid ő: 2012. október 4. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


