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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

154 . számú előterjesztés 

a 2013/2014. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról 

l. Tartalmi összefoglaló 

A 2013/2014. nevelési év előkészítését a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 20. §-a határozza meg. 

Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzatok között létrejött 
együttműködési megállapodás szerint az óvodai és iskolai beiratkozások időpontjairól 
Budapest Főváros Főjegyzője hirdetmény útján értesíti a lakosságot. A magyar és a 
nemzetiségi nyelveken plakát formájában megjelenő hirdetményeket az elmúlt évek 
hagyományainak megfelelően eljuttatjuk a bölcsődékbe, óvodákba, az általános iskolákba és a 
gyermekorvosi rendelőkbe. 

A 2013/2014-as nevelési évre vonatkozóan az óvodai felvételekre 2013. május 6-1 O. között 
kerül sor. 

II. Hatásvizsgálat 

A nevelési év előkészítésének feladatai: 
a) a nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározása, 
b) az óvodai beiratkozások ellenőrzése, 
c) szükség esetén az indítható óvodai csoportok számától való eltérés szabályozása, 
d) annak meghatározása, hogy az óvodai beiratkozás utolsó napjáig mekkora lehet az 

intézményenként felvett gyermekekből a kerületen kívüliek aránya. 

A 2013/2014. nevelési év tervezéséhez az óvodai felvételi körzetek módosításának 
szükségességét megvizsgáltuk Mérlegelésre került az Új-hegyen működő óvodák körzeteinek 
módosítása, de valamennyi intézmény - Kőbányai Aprók Háza Óvoda, Csodafa Óvoda, 
Csodapók Óvoda és a Gyermekek Háza Óvoda - esetében magas a várhatóan óvodába 
jelentkező gyermekek száma, ezért értelmét veszti a körzetek tehermentesítés okán történő 
változtatása. Az óvodavezetőkkel történt egyeztetés alapján nem szükséges a körzethatárok 
módosítása. 

A tervezés során az intézményi férőhelyekre, a szabad kapacitásokra, valamint a tanköteles 
gyermekek számának alakulására alapoztunk 

A Nkt. 4. melléklete (2013. szeptember l-jétől hatályos) határozza meg az óvodai csoportok, 
iskolai osztályok minimális, maximális és átlaglétszámát a (minimum 13, maximum 25 
gyermek). Az óvodai csoportra megállapított minimális és maximális létszámtól akkor lehet 
eltérni, ha a nevelési év során a gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. 

Információgyűjtés az óvodai csoportok tervezéséhez: 

a) az óvodába jelentkező korosztály létszámának megállapításához lekértük a népesség
nyilvántartó adatbázisából az óvodakötelesek jegyzékét, a három-, négy-, ötéves 
gyermekek számát. Az adatokat a vezetők óvodai körzet szerinti bontásban kapták 
meg, 



b) az óvodavezetők a megkapott népesség-nyilvántartói adatokat egyeztették saját 
nyil vántartásukkal, 

c) az óvodavezetők felmérték az iskolába készülők adatait, és meghatározott szempontok 
szerint kialakították az iskolába lépők és az esetlegesen óvodában maradók létszámát, 

d) az Egyesített Bölcsődék vezetője megküldte az óvodába lépő bölcsődések létszámát, 
e) a vezető védőn ő frissítette és megküldte a védőnők adatbázisát, amely a kerületi 

összlétszám összehasonlítására alkalmas, 
t) összehasonlító adatként alkalmaztuk az OSA létszámadatait 

Az adatok feldolgozása, összehasonlítása során az idén is azt tapasztaltuk, hogy a folyamatos 
változások miatt csak nagy mértékben közelítő adatokkal tudunk dolgozni. Alapvetőerr ez 
határozta meg azt az elvet, hogy a tervezésnél a legtágabb értékeket vesszük figyelembe. 

A születések számának alakulása a népesség-nyilvántartó adatai alapján: 

l. tábl' aza t. s l ' k zü etese szama a 2012 ' l ' . evi nepesse~-nyi vantartasi a d k l at o a ap an 

200 7 200 8 200 9 2010 2011 2012 

Összesen: 804 837 792 786 752 843 

A születések számának ismeretében megállapítható, hogy az óvodáskorú gyermekek száma 
(201 0) közel azonos az előző évi adattal, így az intézményekbe jelentkezők száma várhatóan 
az előző évhez hasonló. 
A 2012. október l-jei statisztika szerint a kerület óvodáiban 2472 gyermek van (tényleges 
létszám), az óvodai férőhely 2608 fő. 

A 2. táblázatban látható az óvodai férőhelyek alakulása a kimenő nagycsoportosok és a 
bejövő háromévesek számának ftiggvényében. 

2. táblázat Az óvoda i létszámadatok a 201312014 nevelési év tervezéséhez 
Bejövő 

Férőhely 
Szabad Kimenő 

háromévesek 
alapító 

férőhely 
jelzett száma a Kapacitás 

Tervezett 
Óvoda okírat 

nagy-
Népesség- csoportok 

szerint 
(2012. csoportosok 

nyilvántartó 
(fő) 

száma 
(fő) 

febr. 1.) száma (fő) adatai alapján 
(fő) 

K?bányai Aprók Háza 
331 2 !46 !36 12 13 

(Uj hegyi sétány 5-7.) 
Kőbányai Bóbita 157 ,.., 65 40 28 6 
(Halom u. 7/b) 

.) 

Kőbányai Csodafa 218 8 100 87 21 8 
(Újhegyi. sétány. 17-19.) 
Kőbányai Csodapók 108 o 51 36 15 4 
(Mádi u. 127.) 
Csupa Csoda 

100 3 38 16 25 4 
(Kőbányai u. 38.) 
Kőbányai Gépmadár 179 7 67 37 37 4 
(Gépmadár u. 15.) 
Kőbányai Gesztenye 

112 13 37 22 28 7 (Maglódi 8.) 
Kőbányai Gézengúz 

100 l 42 18 25 4 
(Zágrábi u. 13/a) 
Gyermekek Háza 94 o 37 48 -ll 4 
(Kada u. 27-29.) 
Kőbányai Gyöngyike 100 4 39 17 26 4 
(Salgótarjáni ú. 47.) 
Kőbányai Hárslevelű 100 8 39 15 32 4 
(Hárslevelű u. 5.) 
Kőbányai Kékvirág 172 20 61 53 28 7 
(Kékvirág u. 5.) 

Kőbányai Kincskeresők 131 l 55 27 29 5 
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(Mádi u. 4-6.) 

Kőbányai Kiskakas 
194 o 78 41 37 8 (Mádi u. 86/94.) 

Kőbányai Mászóka 
160 7 68 24 51 6 (Ászok u. 1-3). 

Kőbányai Mocorgó 
150 4 52 8 48 5 

(Kőbányai u. 30.) 
Kőbányai Rece-fice 

102 o 53 36 17 4 (Vaspálya u. 8-10.) 
Kőbányai Zsivaj 

100 4 40 30 14 4 (Zsivaj u. 1-3.) 

Összesen: 2 608 85 1068 691 462 101 

Az óvodában lévő nagycsoportosok és a belépő háromévesek jelzett számát tekintve a 
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda kivételével a nagycsoportosok száma több, mint a 
bejövőnek jelzett háromévesek száma. Az óvodai csoportok meghatározásához azonban 
figyelembe kell venni az óvodai nevelésben további egy évig részesülő nagycsoportosok 
számát, valamint a szülői házban nevelkedő óvodaköteles gyermekek jelentkezését IS. 

Számolni kell az eddig óvodába nemjelentkező négyéves gyermekekjelentkezésével is. 

Az óvodai beírási dokumentumok teljes körű ellenőrzésére 2013. május 21-24. között kerül 
sor intézményenként a Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal). 

Az Nkt. 45 § (4) bekezdése szerint a tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője, továbbá 
az óvoda vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői 
bizottság dönt. 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 21. § alapján az óvoda vezetője hoz döntést a 
tanköteles korba lépő gyermek fejlettségével kapcsolatban: 

a) igazolja azt, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, 
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való 

további részvételéről, 
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából, ha a gyermek iskolába lépéshez szükséges 
fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, vagy a szülő nem ért egyet az óvodavezető 
döntéséve l, 

d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéséhez szükséges 
fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a 
hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. 

A szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot gyermeke iskolába lépéséhez 
szükséges fejlettségének a megállapítása céljából. 

Az egyes gyermekek fejlettségének megítéléséhez szükséges a pedagógiai szakszolgálati 
tagintézmény vizsgálata. 
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet 
szerint a pedagógiai szakszolgálati tagintézmény, vagyis a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és 
Pedagógiai Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Nevelési Tanácsadó) munkatársainak az 
iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításához (a február utolsó napjáig 
kezdeményezett) szükséges vizsgálatokat április utolsó munkanapjáig kell elvégezniük 
A Nevelési Tanácsadó és a szakértői bizottságok vizsgálatai az óvodai beiratkozás és az 
általános iskolai beíratás függvényében megnövekedhetnek. A Hivatal tapasztalata szerint -
annak ellenére, hogy a Nevelési Tanácsadó új vezetője a korábbitól eltérő munkaszervezéssel 
végezteti az iskola-alkalmassági vizsgálatokat - a magas esetszám miatt elhúzódhat az iskolai 
felvételekhez szükséges szakvélemények kiadása, így a gyermekek vizsgálati eredményeinek 
függvényében változhat az óvodában maradók száma. 
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3. táblázat. Létszám alakulása az óvodai létszámot befolyásoló tényezőkfiKJ~elembe vételével 
Az óvoda dönt 

Ebből 
Szülő Az óvoda 

a 6. életévét Az óvoda 

Összes 
tankötelezettségét 

kérésére vezetője 
augusztus 31- vezetője 

várhatóan éig betöltő kezdeményezi 
Intézmény tanköteles 

megkezdi 2013. 
szakértői kezdeményezi 

gyermek a Nevelési 
gyermek 

szeptember l-jén 
bizottság a szakértői 

óvodai Tanácsadó 
száma 

(1. osztályba 
vizsgálata bizottság 

nevelésben iskolaérettségi 
iratkozik) 

szükséges vizsgálatát 
való további vizsgálatát 
részvételéről 

AprókHáza 146 97 l 25 23 o 
Bóbita 65 43 o 4 18 o 
Csodafa 100 72 o 3 15 10 

Csodapók 51 31 l 5 ll " .) 

Csupa Csoda 38 25 o l 12 o 
Gesztenye 37 22 l l 7 6 

Gépmadár 67 57 o 4 5 l 

Gézengúz 42 23 o 7 13 7 
Gyermekek 
Háza 37 30 o 4 7 6 

Gyöngyike 39 24 o o 15 o 
Hárslevelű 39 22 l o 16 o 
Kékvirág 61 28 o 16 ll 5 

Kincskeresők 55 44 l 2 o 12 

Kiskakas 78 50 o l 24 2 

Mászóka 68 46 o 2 14 2 

Mocorgó 52 37 2 5 8 o 
Rece-fice 53 40 o l 10 o 
Zsivaj 40 28 o 2 8 2 
összesen: 1068 719 7 83 217 56 

A kőbányai óvodák adataiból látható, hogy 349 (l 068-719) esetben a későbbiekben születik 
döntés arról, hogy iskolába lép-e a gyermek, vagy óvodában marad. [A 217 óvodavezetői 
döntés egy része mögött a 146 (7+83+56) kezdeményezett szakértői/iskolaérettségi vizsgálat 
van]. A 2013. február végéig született iskolaérettségi és szakértői vizsgálatok alapján 55 
gyermekről született az a döntés, hogy óvodában marad a 2013/2014. nevelési évben. Az 
elkövetkező időszakban 294 gyermek vár döntésre. 

A Nkt. 49. § bekezdésben meghatározottakon túl az óvodai munkaközösséggel közösen 
kidolgoztuk az óvodai felvételi eljárás során alkalmazott prioritásokat. Így a gyermek - az 
egyéb feltételek mellett - akkor nyer felvételt, ha: 

a) az óvodába lépő gyermek testvére az adott intézményben óvodás, 
b) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az óvoda körzetében található, 

vagy 
c) a szülő az intézmény alkalmazottja. 

Ha a szülő a család kisebb gyermekével gyeden, gyesen van, csak az üres férőhelyre vehető 
fel a gyermek (kivéve az óvodaköteles gyermeket). 

A felmérések alapján látható, hogy a Kőbányai Aprók Háza Óvoda csoportjai a (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) a 2012/2013. nevelési évben is emelt létszámmal működnek, 
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ezért javasolt az intézmény tehermentesítése azzal, hogy az enyhén értelmi fogyatékos sajátos 
nevelési igényű gyermek fogadásának kötelezettsége alól mentesül az adott nevelési évre. 

Amennyiben a felvehető gyermekek száma ténylegesen alacsonyabb lesz, mint a jelentkezők 
száma, úgy a gyermekek átirányítása válhat szükségessé. 

Az óvodavezetők a jogszabályi előírások megtartása érdekében az idén IS közzétették az 
intézményükben a felekezetek hitoktatásról szóló hirdetményeit 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Nkt. 83. § (7) bekezdése szerint felmértük a kőbányai nemzetiségi önkormányzatok 
bevonásával a nemzetiség nyelvén folyó nevelés iránti igényt az első óvodai nevelési évre 
beiratkozni szándékozók körében. Egyetlen nemzetiség sem kíván élni a fenti jogával. A 
nemzetiségi önkormányzatok határozatait az 2. melléklet tartalmazza. 

Figyelembe véve a fenti táblázatban bemutatott létszámadatok eltéréseit, javasolom, hogy a 
2013/2014. tanévben feltételesen a 2. táblázatban feltüntetett csoportok induljanak. 

4. táblázat. Összehasonlító létszámadatok a 201312014 nevelési év előkészítés éhez. 
Népesség- Népesség- Népesség- OSA2012. Kőbányai Bizonytalansági létszám 

nyilvántartásban nyilvántartásban nyilvántartásban október l-jei óvodában (fő) 

szereplő szereplő 6. szereplő állapot szerinti tartózkodó 
háromévesek életévüket 2013- iskolakötelesek létszám iskolaköteles 

(fő) ban betöltök 6. életévüket 5. életévüket gyermekek, 7-8 
(fő) augusztus 31. betöltött évesek 2013-ban 

után betöltök (fő) (fő) 

(fő) 

714 227 701 596 A 

487 (714-227) 
szakértői/iskolaérettsé 

gi vizsgálatok 
691 1083 (487+596) eredményeit váró 

gyermekek száma és a 
6. életévüket a nyári 

Óvodába lépő Iskolába lépő hónapokban betöltők 
száma: 521 

(294+227) fő 

A táblázat adataiból látható, hogy az óvodába lépők száma és az óvodát elhagyák száma 335 
fő. A 2013-ban hatodik életévüket betöltökre vonatkozóan a népesség-nyilvántartó és az OSA 
adatai között minimális a különbség, 13 fő. A 7-8 éves és a 6 éves iskolakötelesek száma 
együtt l 0 83 fő, hiszen a hatodik életévüket 2013. augusztus 31-e után betöltök az óvodában 
maradnak. Így a bizonytalansági tényező a szakértői vizsgálatok eredménye alapján óvodában 
maradó gyermekek száma és a 6. életévüket a nyári hónapokban betöltök száma, vagyis 521 
(294+ 227) fő. 

Az indítandó csoportszámok megállapításához mindenképpen figyelembe kell venni az 5. 
táblázat adatait. 

5. táblázat. A népesség-nyilvántartás, a bölcsődében tartózkodó és a védőnők által megadott 
adatok 

Adatközlő Létszámadat Megjegyzés 
(fő) 

Népesség-nyilvántartás adata az óvodakötelesek ( 2008-ban 125 54 gyermek nem 
születettek) óvodai nyilvántartásban nem szereplők számáról önkormányzati 

fenntartású 
in· YB.n. 
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Népesség-nyilvántartás adata a 2009-ben születettek óvodai 253 
nyilvántartásban nem szereplők számáról 

Bölcsődéből óvodába lépő három,- négyéves várhatóan (2010. 372 Biztos óvodába lépők 
augusztus 31-éig születettek) 

Védőnői adatszolgáltatás alapján, a kőbányán élő 2010-ben 673 
születettek száma (hároméves) 

Védőnői adatok alapján lakhellyel/tartózkodási hellyel nem 75 
rendelkező 2008-ban születettek száma ( óvodaköteles) 

Amennyiben az óvodavezetők a korábbi évekhez hasonlóan az idén is szigorúan megtartják az 
Nkt. szabályozásán túl a gyermekek felvételére vonatkozó általuk is elfogadott elveket, akkor 
a Kőbányán lakóhellyel rendelkező hároméves gyermekeket el lehet helyezni az 
önkormányzati óvodákban. Az óvodaköteles, kőbányai ötéves 125 gyermek óvodai 
elhelyezéséről kell gondoskodni. 

Összességében az óvodába lépő három-, négy-, ötéves gyermekek száma l 069 
(691+253+125). Az óvodában lévő 1068 tanköteles gyermeket (ebből 294 döntésre vár) 
figyelembe véve, a fenti adatokkal számolva akkor szükséges a férőhely-bővítés, ha minden 
három-, négy-, ötéves igényli az óvodai ellátást és a szakértői vélemény alapján nagy számban 
maradnak nagycsoportos gyermekek az óvodában. 

Az elmúlt három év beiratkozási tapasztalata azt mutatja, hogy a népesség-nyilvántartásban 
szereplő hároméves gyermekek szüleinek mintegy 70%-a kéri a gyermek felvételét a kerület 
óvodáiba. 

A 2013/2014. tanév előkészítéséhez mindenképpen figyelembe kell venni az óvodavezetők 
által jelzett adatokat, amelyek elsősorban az óvodában maradó nagycsoportosok számát 
prognosztizálja (az előterjesztés 3. melléklete). 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatokat. 

Budapest, 2013. március 6. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
. .. /2013. (III. 21.) határozata 

a 2013/2014. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013/2014. 
nevelési évben induló óvodai csoportok számát az l. melléklet szerint engedélyezi. 

2. Az óvodaibeiratkozás utolsó napjáig, 2013. május 10-éig felvett gyermekekből a kerületen 
kívüliek aránya legfeljebb l O% lehet. 

3. A Képviselő-testület felmenti a 2013/2014. nevelési évre a Kőbányai Aprók Háza Óvodát 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) az enyhe értelmi fogyatékosok fogadásának 
kötelezettsége alól. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beiratkozások függvényében az 
óvodai csoportok maximális létszámától való eltérést engedélyezze. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 

l. melléklet a . ..12013 (III. 21.) KÖKT határozathoz 

Óvoda Tervezett csoportok száma 

Kőbányai Aprók Háza (Újhegyi sétá112'. 5-7.) 13 

Kőbányai Bóbita 
6 (Halom u. 7/b) 

Kőbányai Csodafa (Újhegyi. sétány. 17-19.) 8 

Kőbányai Csodapók (Mádi u. 127.) 4 

Csupa Csoda 
4 

(Kőbányai u. 38.) 

Kőbányai Gesztenye (Maglódi 8.) 4 

Kőbányai Gépmadár (Gépmadár u. 15.) 7 

Kőbányai Gézengúz (Zágrábi u. 13/a) 4 

Gyermekek Háza 
4 (Kada u. 27-29.) 

Kőbányai Gyöngyike (Salgótarjáni ú. 47.) 4 

Kőbányai Hárslevelű (Hárslevelű u. 5.) 4 

Kőbányai Kékvirág (Kékvirág u. 5.) 7 

Kőbányai Kincskeresők (Mádi u. 4-6.) 5 

Kőbányai Kiskakas (Mádi u. 86/94.) 8 

Kőbányai Mászóka (Ászok u. 1-3). 6 

Kőbányai Mocorgó (Kőbányai u. 30.) 5 

Kőbányai Rece-fice (Vaspálya u. 8-10.) 4 

Kőbányai Zsivaj 
4 (Zsivaj u. 1-3.) 

Összesen: 101 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Humán Iroda 
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

Iktatószám: 27/2013. 

Kivonat a Kőbányai Ruszin Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönvvéből 

Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

2013. február 7. 

Medveczky Katalin 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

6/2013. QI. 7.) Kőbányai Ruszin Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2013/2014. tanévben nem tart igényt ruszin anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre a 
nevelésre. 
2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a polgártnestert írásban 
tájékoztassa. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
elnök 

Budapest, 2013. február 22. 

A jegyzőkönyvikivonat hiteles: 

t t' . ~~~ 
Jó ané Szabados Henrietta 
civil és nemzetiségi referens 

1102 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Humániroda 
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

Iktatószám: 25/2013. 

Kivonat a Kőbányai Román Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 2013. február 7. 

A kivonatot kapja: Papp Zoltán 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

6/2013. UI. 7.) Kőbányai Román Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(4 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Román Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2013/2014. tanévben nem tart igényt román anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre a 
nevelésre. 
2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a polgártnestert írásban 
tájékoztassa. 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
elnök 

Budapest, 2013. február 22. 

A jegyzőkönyVi kivonat hiteles: 

/\ \ . ( 
' ("' u.) J '-"Vv 

Jógáné Szabados Henrietta 
civil és nemzetiségi referens 

1102 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcim: !475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30· Fax: 433-82-35 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Humán Iroda 
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

Iktatószám: 23/2013. 

Kivonat a Kőbányai Roma Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyyéből 

Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

2013. február 7. 

Fehér István 
Elnök 

Elnök: A Képviselö-testület 3 fővel határozatképes. 

6/2013. (Il. 7.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselö-testülete a Budapest X., kerületében a 
2013/2014. tanévben nem tart igényt roma anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre a 
nevelésre. 
2. A Képviselö-testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a polgárrnestert írásban 
tájékoztassa. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
elnök 

Budapest, 2013. február 22. 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles: 

·\) . l 

J~gb~-J~;~b~~os Henrietta 
civil és nemzetiségi referens 

1102 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 



KÖBÁNYA 

l 
Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda 

Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

lktatószám: 21/2013. 

Kivonat a Kőbányai Örmény Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönYVéből 

Az ülés időpontja: 

Akivonatot kapja: 

2013. február 7. 

Bacsa Gyula 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

6/2013. (ll. 7.) Kőbányai Örmény Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Örmény Önkormányzat Képviselö-testülete a Budapest X., kerületében a 
2013/2014. tanévben nem tart igényt örmény anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre 
a nevelésre. 
2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a polgármestert írásban 
tájékoztassa. 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
elnök 

Budapest, 2013. február 22. 

A jegyzökönyvi kivonat hiteles: 

f)~'ü"~';v~~ 
Jógáné Szabados Henrietta 
civil és nemzetiségi referens 

1102 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Humán Iroda 
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

Iktatószám: 19/2013. 

Kivonat a Kőbányai Német Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönvvéből 

Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

2013. február 7. 

lnguszné dr. Barabás Rita 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

6/2013. (Il. 7.) Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(4 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2013/2014. tanévben nem tart igényt német anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre a 
nevelésre. 
2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a polgáriDestert írásban 
tájékoztassa. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
elnök 

Budapest, 2013. február 22. 

Ajegyzőkönyvi kivonat hiteles: 

(\,J- ( \ 
/r J' ~~V"v'\.-v' 

Jógáné Szabados Henrietta 
civil és nemzetiségi referens 

1102 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcim: 1475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 



KŐBÁNYA 

' 
Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda 

Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

Iktató szám: 17/2013. 

Kivonat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

2013. február 7. 

Danka Zoltán 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

5/2013. (Il. 7.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2013/2014. tanévben nem tart igényt lengyel anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre 
a nevelésre. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a polgáriDestert írásban 
tájékoztassa. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
elnök 

Budapest, 2013. február 22. 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles: 

• \v~t~C~·'-"- \ 
Jogáné Szabados Henrietta 
civil és nemzetiségi referens 

1102 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Humán Iroda 
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

Iktatószám: 15/2013. 

Kivonat a Kőbányai Horvát Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

Akivonatot kapja: 

2013. február 7. 

Filipovics Máté 
elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

6/2013. (II. 7.) Kőbányai Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2013/2014. tanévben nem tart igényt horvát anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre a 
nevelésre. 
2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a polgármestert írásban 
tájékoztassa. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
elnök 

Budapest, 2013. február 22. 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles: 

J 
( ( ( 

; '0'y (;i'\.>'-\. \.., 

Jógáné Szabados enrietta 
civil és nemzetiségi referens 

1102 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35.· Telefon: 433-83-30· Fax: 433-82-35 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Humániroda 
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

Iktatószám: 13/2013. 

Kivonat a Kőbányai Görög Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

2013. február 7. 

Kollátosz Jorgosz 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

6/2013. UI. 7.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(4 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2013/2014. tanévben nem tart igényt görög anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre a 
nevelésre. 
2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a polgáriDestert írásban 
tájékoztassa. 
Határidő: 
Felelős: 

azonnal 
elnök 

Budapest, 2013. február 22. 

Ajegyzökönyvi kE'vonat hitele. s: 
i \ . ~ l qf'" '\-'-' . 

Jógáné Szabados ennetta " 
civil és nemzetiségi referens 

1102 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Humán Iroda 
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

Iktatószám: 11/2013. 

Kivonat a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

Akivonatot kapja: 

2013. február 7. 

Nagy István 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

6/2013. Ol. 7.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2013/2014. tanévben nem tart igényt bolgár anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre a 
nevelésre. 
2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a döntésről a polgáriDestert írásban 
tájékoztassa. 
Határidő: 

Felelős: 
azonnal 
elnök 

Budapest, 2013. február 22. 

Ajegyzőkönyvi kivonat hiteles: 

\, '\ l fh) 'J "'""-V 
Jó

1
káné Szabados Henrietta 

civil és nemzetiségi referens 

ll 02 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: 14 75 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 



3 -- ------ ~- ---- --- --- ---ll éH [," és hez 
Férőhelyek Alapító Jelenlegi Jelenlegi Várhatóan V ár ható üres Népesség Népesség Túljelentkezés várható-e: 

l 
számam2 Okirat létszám: képzett iskolába férőhelyek nyilvántartó nyilvántartó 
szerint: szerinti létszám: menők száma: adatai alapján adatai alapján 

engedélyez száma: várható várható 
ett létszám: körzetes körzetes 

gyermekek gyermek~k 
' . szama száma 

2009.09.01- 2010.09.01-
2010.08.31 2010.12.31. 

Aprók Háza Óvoda 312 331 329 333 112 114 136 nincs igen (22 fö) 
tervezve 

Bóbita Óvoda 147 157 154 160 46 49 40 16 nem 
Csodafa Óvoda 200 218 210 216 80 80 87 9 i~ en 
Csodapók Óvoda 100 108 108 108 32 32 36 15 nem 
Csupa Csoda Óvoda 100 100 97 99 25 28 16 10 nem 
Gépmadár Ovoda 175 179 172 181 58 65 37 20 nem 
Gesztenye Óvoda 97 112 99 106 26 26 22 7 nem 
Gézengúz Óvoda 100 100 99 103 25 25 18 3 nem 
Gyermekek Háza 94 94 94 100 30 30 48 10 igen (az óvodavezető 
Óvoda véleménye alapján, 

az elmúlt évek 
tapasztalatai szerint 
ennyi jelentkezöre 

nem lehet számítani) 
Gyöngyike Óvoda 98 100 96 101 27 31 17 9 nem 
Hárslevelű Óvoda 100 100 92 98 22 30 15 3 nem 
Kékvirág Óvoda 154 172 152 174 51 53 42 2 nem 

+ll 
logopédiai 

Kincskereső Ovoda 123 131 130 135 42 43 27 3 nem 
Kiskakas Óvoda 181 194 194 196 51 51 41 13 nem 
Mászóka Óvoda 150 160 153 160 48 54 24 19 nem 
Mocorgó Óvoda 125 150 126 130 38 52 8 2 nem 
Rece-fice Óvoda 96 102 102 109 42 42 36 30 nem 
Zsivaj Óvoda 100 100 96 __ 104_ ~-- 30 30 5 nem 

-- ---


