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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. szeptember 14-i ülésére 

 
 
Tárgy:  A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám és a Meserét Lajosmizsei 

 Napközi Otthonos Óvoda maximális csoport létszám túllépésének engedélyezése 
Iktatószám: I/10524/4/2011. 

 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt) 102. § (2) 
bekezdésének. c.) pontja alapján a fenntartó engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól 
való eltérést, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. 
 

A Kt. 95/A. § (4) bekezdése értelmében a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási 
hivatal hatósági ellenırzés keretében vizsgálja az osztály-, csoportlétszámra vonatkozó 
rendelkezések megtartását. 

  
A Kt. 3. számú mellékletének I. része határozza meg az óvodai csoportok és iskolai osztályok 
létszámhatárait.  
A melléklet alapján:  
 
      Átlaglétszám    Maximális létszám 
Óvoda      20     25 
1-4. évfolyamon   21     26 
5-8. évfolyam    23     30 
Kollégiumi csoportnál  25     27 
 
Az óvodavezetı által megküldött levél és adatlap (elıterjesztés 1. melléklete) mutatja, hogy 
15 csoportban, az iskola igazgatója által megküldött levél és adatlap (elıterjesztés 2. 
melléklete) jelzi, hogy 27 osztályban (a Felsılajosi Tagintézményt is figyelembe véve) és 4 
kollégiumi csoportban meghaladja a gyermek, illetve tanulói létszám a Kt. szerinti maximális 
létszámhatárokat. 
 
A maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésre vonatkozó jogszabályi háttér:  
 

A Kt. 3. számú melléklet II rész 1. pontja szerint: „Az óvodába, iskolába, kollégiumba 
felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó gyermekekbıl, tanulókból meghatározott 
közös pedagógiai feladatok végrehajtásához legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott 
oktatásszervezési egység az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport. 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.” 
 
 

A Kt..3. számú melléklet II rész 7. pontja szerint: Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, 
kollégiumi csoportra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépheti 
a nevelési év, illetıleg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, 
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illetıleg 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. 

 
A Kt. 3, számú melléklete II részének 8. pontja alapján: „Az I. részben meghatározott 

maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában meghatározottak szerint számított maximális 
létszám tíz százalékkal túlléphetı, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá 
az intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi 
szülıi szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetért”. 
 
Mindkét intézmény vezetıje levelében kérte az elıterjesztés mellékleteiben szereplı iskolai 
osztályok és csoportok maximális létszámhatárainak 20%-kal történı eltérésének 
engedélyezését. 
  
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
 
 

I. Határozat-tervezet 
 
…../2011.(…….)ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde maximális csoport létszám 
túllépésének engedélyezése a 2011/2012-es nevelési évre vonatkozóan 
 

 
H a t á r o z a t 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 

Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata 
engedélyezi a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
részére az elıterjesztés 1. mellékletében az „óvodai adatlap a maximális 
csoportlétszám túllépésének engedélyeztetéséhez” elnevezéső dokumentumokban 
foglaltak szerint a maximális csoportlétszámok 20%-kal történı túllépését a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete alapján a 
2011/2012-es tanítási évben. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy 
az 1.) pontban foglalt döntésérıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testületét soros ülésén tájékoztassa. 

 
 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 
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II. Határozat-tervezet 
 
…../2011.(…….)ÖH. 
Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám túllépésének engedélyezése a 
2011/2012-es tanítási évre vonatkozóan 
 

 
H a t á r o z a t 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és 

Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata 
engedélyezi a Fekete István Általános Iskola részére az elıterjesztés 2. 
mellékletében az „iskolai adatlap a maximális osztálylétszám átlépésének 
engedélyezéséhez” elnevezéső dokumentumokban foglaltak szerint az adott 
évfolyamokra megállapított osztály és kollégiumi csoportok maximális 
létszámhatárainak 20%-kal történı túllépését a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 3. számú melléklete alapján a 2011/2012-es tanítási évben. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy 
az 1.) pontban foglalt döntésérıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testületét soros ülésén tájékoztassa. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. szeptember 14. 

 
  
 
       
Lajosmizse, 2011. szeptember 9. 

 
 
Basky András s.k. 

                polgármester
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elıterjesztés 1. melléklete 
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elıterjesztés 2. melléklete 
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