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6 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Az óvodába felvehető maximális létszám túllépése 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt.tv.) 3. 
számú melléklete előírja a közoktatási intézmények átlag-, és maximális osztály-, illetve 
csoportlétszámát1. 
E szerint az óvodában az átlaglétszám 20 fő, a maximális létszám 25 fő. Ennek megfelelően az óvoda 
alapító okiratában rögzítésre került az óvodába felvehető maximális gyereklétszám, mely 25 fő, 
tekintettel arra, hogy az óvodában 1 csoport működik. 
 
Az óvodavezető előrejelzése szerint a közlejövőben várható óvodai felvételek (2-4 gyermek) alapján a 
2008/2009. nevelési év hátralévő részében várhatóan az alapító okiratban meghatározott maximális 
létszám átlépése válik szükségessé. 
 
Az óvodai csoportokat, iskolai osztályokat, kollégiumi csoportokat oly módon kell megszervezni, 
hogy az óvodai csoportba, iskolai osztályba, kollégiumi csoportba felvett gyermekek, tanulók létszáma 
ne lépje túl - kivéve a 7-8. pontban meghatározott eseteket - a maximális létszámot. 
 

7. Az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra, kollégiumi csoportokra megállapított maximális 
létszámot legfeljebb húsz százalékkal át lehet lépni 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. 

9. A csoportok, osztályok szervezésénél az átlaglétszámot figyelmen kívül lehet hagyni. 
 
Tehát eszerint a nevelési év kezdetekor a fenntartó a 102. § (2) c.) alapján engedélyezheti a maximális 
létszámtól való eltérést; akár 30 fővel indítható csoport. 
 

A Közokt.tv. 102.§ (2) C) pontja alapján a fenntartó 
c) meghatározza 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), a kollégiumban szervezhető 
csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést; 
 
 A Közokt.tv. 95/A § (11) bekezdése szerint: 
„A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal engedélyezheti az e törvény 3. számú 
mellékletének I. részében meghatározott maximális létszám húsz százalékkal, illetve a II. rész 7-8. 
pontjában meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal történő túllépését, 
ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt. Az engedélyt a fenntartó kérelmére lehet megadni. A 
kérelemhez csatolni kell az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai 
diákönkormányzat egyetértését.” 
Ennek megfelelően tehát indokolt esetben akár 33 fővel indítható jogszerűen egy óvodai 
csoport. 
 
 

                                                           
1 Az óvodába, iskolába, kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó gyermekekből, tanulókból 
meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtásához legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott 
oktatásszervezési egység az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport. 



 2

 
 
Az óvodavezető előrejelzése és a jogszabályi lehetőség alapján kérjük, hogy az óvodába felvehető 
maximális gyereklétszám 20%-kal történő átlépését szíveskedjenek engedélyezni. 
 
 
Tolmács, 2009. március 12. 
  
 Tisztelettel: 
  
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
……/2009. (……….) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször módosított 1993. 
évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 102.§ (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogköre 
alapján a Tolmács-Bánk Óvoda székhely intézményében (2657 Tolmács, Tolmácsi út 106.) a nevelési 
év során új gyermekek felvételének szükségessége miatt a 2008/2009. nevelési évre vonatkozóan 
engedélyezi az óvoda alapító okiratában, valamint a Közokt. tv. 3. számú mellékletében meghatározott 
maximálisan felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő túllépését, és így a 30 fős csoportlétszámot.  
 
Határidő: azonnal, a 2008/2009. nevelési évben 
Felelős: polgármester, intézményvezető 


