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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére 

 
Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Bőrfestő 
Óvoda, KF ÁMK Óvoda, Lakkozó Óvoda, Leiningen Utcai Óvoda és Park Óvoda 
létszámtúllépése 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 102.§ (2) c pontja kimondja, hogy a 
„fenntartó engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést,…továbbá engedélyezi 
a maximális létszámtól való eltérést.” 
 
A fenntartónak hatásköre gyakorlásánál figyelembe kell vennie a Kt. 3. számú mellékletét. A 
módosító törvény 6.§ (15) bek.  a Kt. 3. számú melléklet II. rész 7. pont módosításával és a 8. 
pont megállapításával rendelkezik arról, hogy mely esetekben, milyen eljárási szabályok 
mellett, milyen keretek közt történhet a csoportlétszámok átlépése. 
 
A létszámtúllépés engedélyezését kérő óvodáknál a gyermekek számított létszáma 
meghaladja a Közoktatási törvény 3. számú mellékletében meghatározott maximális 
létszámot. A létszámtúllépést az óvodaköteles korúak illetve a testvér gyermekek 
jelentkezése és a sajátos nevelési igényű gyermekek száma indokolja. 
A Közoktatási törvény lehetőséget ad a fenntartónak az év közbeni létszámtúllépés 
engedélyezésére, így kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő óvodák 
csoportjaiban járuljon hozzá a létszámtúllépés engedélyezéséhez. 
 
 
A Bőrfestő Óvoda „kék cinke” csoportjában 

 26 főre, akik közül 1 fő 2x szorzós 
     „négyes mézes” csoportjában 

 28 főre, akik közül 3 fő 2x szorzós 
     „méhecske” csoportjában 

 26 főre – testvér gyermek érkezett 
 
A KF ÁMK Óvoda 4-es csoportjában 

 26 főre, akik közül 2 fő 2x szorzós 
 
 
 
 



 

A Lakkozó Óvoda 4-es csoportjában 
 27 főre, akik közül 2 fő 2x szorzós 
5-ös csoportjában 
 27 főre, akik közül 1 fő 2x szorzós 

      7-es csoportjában 
 28 főre, akik közül 2 fő 2x szorzós 

 
A Leiningen Utcai Óvoda 3-as csoportjában 

 27 főre - az édesanya munkába állt, ill. az édesanya az intézmény dolgozója 
 
A Park Óvoda Nyuszi csoportjában 

 26 főre - az édesanya munkába állt 
      Süni csoportjában 

 27 főre, akik közül 1 fő 2x szorzós 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és elfogadja a Bőrfestő 
Óvoda létszámtúllépésére vonatkozó kérelmét. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és elfogadja a KF ÁMK 
Óvoda - Óceán Tagóvoda létszámtúllépésére vonatkozó kérelmét. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és elfogadja a Lakkozó 
Óvoda létszámtúllépésére vonatkozó kérelmét. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és elfogadja a Leiningen 
Utcai Óvoda létszámtúllépésére vonatkozó kérelmét. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és elfogadja a Park Óvoda 
létszámtúllépésére vonatkozó kérelmét. 
 
 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. február 28. 
 
 
Újpest, 2011. február 21. 
 
 
 
 Dr. Molnár Szabolcs sk. 
 
 
A háttéranyag a titkárságon megtekinthető. 
Az előterjesztést készítette: Szücs Judit 


