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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2009. február 24-i ülésére 
 
Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő  

 nevelési intézmények csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 3. sz. melléklete határozza meg a maximálisan 
felvehető gyermeklétszámot a nevelési, oktatási intézményekre vonatkozóan. A maximális 
létszám túllépésének több oka is lehetséges az óvodákban a nevelési év során. Jelen esetben 
négy óvodavezetője jelezte, hogy különböző indokok valamelyike alapján emelkedik az 
eddigi gyermeklétszám: 

 a Fóti Óvoda nagycsoportjába eddig 18 fő kisgyermek járt, akik közül heten a 
Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján kétszeres szorzós gyermekek (számított 
létszám 25 fő). Most Erdélyből érkezett 1 kisfiú, aki tanköteles korú, ezért 
iskolaérettségi vizsgálaton kellett részt vennie. Az Újpesti Nevelési Tanácsadó 
vizsgálata megállapította, hogy ebben a nevelési évben még óvodába kell járnia. Így a 
létszám 1 fővel meghaladja a Közoktatási törvény által megállapított maximális 
létszámot, vagyis 26 fő lett.  

 a Liget Óvoda kiscsoportjába eddig 25 fő óvodás járt, most azonban egy körzetes 
gyermeket kellett felvenniük, mivel az édesanya munkába állt. 26 főre kér engedélyt; 

 a Nyár Óvoda nagycsoportjába 23 fő óvodás járt, akik közül hárman a Nevelési 
Tanácsadó vizsgálata alapján 2-szeres szorzósok (a számított létszám 26 fő volt). 
Jelenleg 1 fő - volt Nyár óvodás - kisgyermek hosszas, komoly betegeskedés után 
jelentkezett újra, 1 fő pedig tanköteles korú körzetes jelentkező. Így a számított 
létszám 28 fő lett, erre a létszámra kér engedélyt az óvodavezető. 

 a Park Óvoda Gyöngyvirág csoportjában 28 fő volt eddig az Oktatási Hivatal által 
engedélyezett, számított létszám, akik közül ketten 2-szeres szorzósok (szakvélemény 
alapján). Most 2 fő testvér töltötte be a 3. életévét, akiknek az édesanyja munkába állt. 
Így 30 főre kérnek engedélyt. A Tulipán csoportban a számított létszám – OH 
engedéllyel – 28 fő volt, akik közül ketten 2-szeres szorzósok. Jelenleg ide 1 fő 
tanköteles korba lépő, körzetes, szüleivel vidékről költöző gyermek jött. Így 29 főre 
kérnek engedélyt. A Park Óvoda Süni csoportjába 25 fő járt eddig, ebből egy fő volt 
2-szeres szorzós. Most 29 főre kér engedélyt a vezető 3 fő - 3. életévét betöltött – 
testvér, és egy fő szociális helyzete miatt munkába állni kényszerült édesanya 
gyermeke miatt. 

 
Az engedély megkéréséhez az intézmények vezetői a szükséges dokumentumokat 
megküldték, így a Képviselő-testület jóváhagyó határozatának nincs akadálya. 
Kérem a Tisztelet Képviselő–testületet, hogy a határozati javaslatot döntésével támogatni 
szíveskedjen. 
 
 



Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
…………………………….. számú önkormányzati határozatával úgy dönt, hogy az 
alábbi csoportok létszámtúllépésére ad engedélyt a 2008/2009-es nevelési évben: 

 Fóti  Óvoda – nagycsoportjában 26 főre; 
 Liget Óvoda – kiscsoportjában 26 főre; 
 Nyár Óvoda – nagycsoportjában 28 főre; 
 Park Óvoda – Gyöngyvirág csoportjában 30 főre, Tulipán csoportjában 29 főre, 

Süni csoportjában 29 főre. 
 
 
Felelős: Belán Beatrix alpolgármester 
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