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A Képviselő Testület 2012. október 25-i ülésére 
 

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő 
intézmények csoportlétszám túllépésére 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 

 
2012. szeptember 1-jén életbe lépett CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, de a 4. melléklet 
szerinti osztály-, csoportlétszámokat és a 47.§ (7) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 
2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni. Jelenleg a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) szabályozza az alapfokú művészetoktatási csoportos oktatás 
maximális létszámát. 
 
A Kt. 3. számú melléklete I. szerinti létszámok és az engedélyezhető létszámhatárok: 

 Átlag- 
létszám 

Maximális  
létszám +20% +10% 

alapfokú zeneművészeti ág (csoportos) 8 15 18 19 
 
 
A Kt. 102. § (2) bekezdés c) pontja szerint a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól 
való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis 
osztályok (csoportok) számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. 
 
A fenntartónak hatásköre gyakorlásánál figyelembe kell vennie a Kt. 3. számú melléklet II. 
osztályok, csoportok szervezésére vonatkozó pontjait: 
 

„7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított 
maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépheti a nevelési év, illetőleg a tanítási 
év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az 
adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi csoport 
indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési 
év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. 

 
8. Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában 

meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal túlléphető, ha az 
oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, 
kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, 
kollégiumi diákönkormányzat egyetért.” 
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Az Önkormányzat fenntartásában működő Erkel Gyula Zeneiskolában a csoportok létszáma 
meghaladja a Közoktatási törvény 3.sz. mellékletében meghatározott maximális létszámot.  
A csoportlétszám túllépés indoka, hogy az Erkel Gyula Zeneiskolában, illetve kihelyezett 
tagozatain csak egy csoportot tudnak indítani, ezért a szülőknek nehézséget okoz, hogy sok 
esetben másik tagintézménybe kell átvinni gyermekeiket a csoportos foglalkozásokra.  
 
 
A Közművelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 2012. október 15-i 
ülésén megtárgyalta és a 100/2012.(X.15) számú határozatával elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Erkel Gyula Zeneiskola 
(1042 Budapest István út 17-19.) maximális csoportlétszám túllépését. 
 
 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2012. október 31. 
 
 
 
Budapest, 2011. október 25. 
 
 
 
 
     Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Háttéranyag a titkárságomon megtekinthető. 
Az előterjesztést készítette: Grósz Ágnes 


