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Előterjesztés 
 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsának 2015. augusztus 13-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 

  maximális csoport   létszám túllépésének engedélyezése  
 
Iktatószám: LMKOH/6382/2/2015. 
 
 Tisztelt Társulási Tanács! 
 

I. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznevtv.) 25. 
§. (7) bekezdése alapján az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok 
minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai 
csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a 
nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz 
százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, 
akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele 
miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, 
tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá 
szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási 
évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport létszáma a minimális 
létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra háruló aránytalan teher nélkül - 
nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport. 
Az Nkt. 4. melléklete szerint az óvodai csoportra megállapított maximális 
csoportlétszám 25 (számított létszám). Kocsis Györgyné óvodavezető az előterjesztés 
mellékletét képező levelében jelezte, hogy az Óvoda székhelyintézményében 7 csoport 
maximális létszáma meghaladja az Nkt. 4. mellékletében meghatározott létszámot.   
 

II. A nevelési év közben sajátos nevelési igényűvé vált gyermek esetében is figyelembe 
kell vennie az intézménynek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
47. § (7) bekezdésében foglaltakat: 
„Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral 
küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi 
(látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő 
vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe 
venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, 
ha nevelési-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.” 

 Javaslom, hogy a T. Társulási Tanács engedélyezze a maximális létszám túllépését a 
nevelési év során, amennyiben sajátos nevelési igényű gyermekek létszámának 
növekedése miatt válik indokolttá.  
 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás társulási megállapodásának IV. fejezet 8/i. pontja alapján a Társulási Tanács 
gyakorolja a feladatkörének gyakorlásához szükséges azon hatásköröket, amit az Nkt. a 
fenntartó vagy irányító szerv hatáskörébe utal. 

 
 
 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Tanács elé: 
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Határozat-tervezet 

 
…../2015. (…….) TH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde maximális csoport létszám 
20%-kal történő túllépésének engedélyezése a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási Tanácsa engedélyezi a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde részére a 2015/2016-os nevelési évben a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. mellékletében meghatározott 
maximális csoportlétszámnak 20 %- kal történő átlépését az alábbiak szerint: 

 
a.) 6050 Lajosmizse, Attila út 6. szám alatti székhelyintézményben: 

- Méhecske, 
- Katica, 
- Süni,   
- Halacska, 
- Csigabiga és 
- Gomba csoportban 

b.) 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. -  Szent Lajos utcai tagintézményben: 
- Cica csoportban 

c.) 6050 Lajosmizse, Rákóczi u. 30. - Rákóczi utcai tagintézményben: 
- Nyuszi és 
- Micimackó csoportban. 

 
2.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási Tanácsa a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde azon gyermekcsoportjaiban, ahol azt a sajátos nevelési igényű gyermekek 
létszámának – nevelési év során történő – emelkedése indokolja, engedélyezi a 
maximális létszám túllépését.  

 
3.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy az 1.) pontban 
foglalt döntésről a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
vezetőjét tájékoztassa. 
 

Felelős: Társulási Tanács 
Határidő: 2015. augusztus 13. 

 
Lajosmizse, 2015. július 31. 

 
 
       Basky András sk. 
               elnök 
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Előterjesztés melléklete 
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