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nem
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1  Megfelelő rész X-szel kitöltendő.
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Tisztelt Képviselő-testület!

A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c)
pontja szerint a fenntartó határozza meg az indítható csoportok/osztályok számát és
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést.

A számított létszámota közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 3.
számú mellékletében lévő „Az osztályok, csoportok szervezése” 3. pontban leírtak
figyelembevételével  kell számítani.
A létszámhatárokat a Kt. 3. sz. melléklet I. rész tartalmazza.
A létszámtúllépésta fenntartó Kt. 3. sz. melléklet II. rész 7. és 8. pontjának
figyelembevételével engedélyezheti.

A fentiek figyelembevételével a maximális létszámok és a fenntartó által engedélyezhető
létszámhatárokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Óvoda Átlaglétszám
Maximális  

létszám
(100%)

Legfeljebb +  
10 %

(max.110%)
vagy

* (+20%)
(max.120%)

Legfeljebb  
további + 10 %

(max.120%)
illetve

* (max.130%)

kettőnél több csoport 
esetén

20 25 27 (108%) 29 (116%)

* kétcsoportos óvoda 
esetén

20 25 * 30 (120%) * 32 (128%)

Megjegyzés: A százalékos számításnál a tizedes jegyre végződő számok esetében a lefelé
történő kerekítést kell alkalmazni.

A Méhecske Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.) vezetője, Némethné Faragó Ibolya a
2011/2012-es nevelési év közben bekövetkezett számított létszámváltozás miatt az óvoda két
csoportjában – 2012. január 16-ától egy-egy főre – maximális csoportlétszám túllépésének
fenntartói engedélyezését kéri. Mindkét gyermek eddig is szerepelt az óvoda tényleges
létszámában, de az időközben elvégzett szakértői vizsgálat megállapítása alapján mindkét
gyermeket a létszámszámításnál két főként kell figyelembe venni.  

Méhecske Óvoda telephelye (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.)

fő %
Napraforgó 
nagy-középcs.

25 25 21 28 3 12,0%

Tulipán-nagycs. 25 25 21 29 4 16,0%

engedély a maximális
létszám átlépésére

csoport 
megnevezése

tv-i 
max.létsz.

tényleges 
létszám

számított 
létszám

terem 
befogadó 
képessége



Az engedélyezéshez szükséges dokumentumokat, az egyetértő nyilatkozatokat az
intézményvezető a kérvényéhez csatolta. 

A kérelmet a fent hivatkozott jogszabály alapján megalapozottnak tartom. 

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati
javaslatot.

Budapest, 2012. február 8.

 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 2011/2012. tanévben engedélyezi a Méhecske Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u.
30.) Napraforgó csoportjának valamint Tulipán csoportjának vonatkozásában a törvény
szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 10% + további 10%-os határon belül történő
túllépését. A fentiek alapján az engedélyezett lehetségesmaximális csoportlétszámot – 2012.
január 16-ától - az intézmény Napraforgó csoportjában 21 fő tényleges (28 fő számított),
Tulipán csoportjában 21 fő tényleges (29 fő számított) létszámban állapítja meg.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester


