
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

()gg . számú előterjesztés 

a 2013/2014. nevelési évben a kerületi óvodai beiratkozásról 
szóló tájékoztatóról 

1.1. Előkészületek 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
fenntartásában működő tizennyolc óvodában az előzetesen meghirdetett 2013. május 6-10. 
időszakban lezajlott a beiratkozás. A kerület óvodáiban megüresedő 818 férőhelyre kérhették 
a szülők a gyermekeik felvételét. Az előjegyzést követően a gyermekek felvételéről a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (2) bekezdése 
alapján az óvoda vezetője dönt az Önkormányzat mint fenntartó véleményének 
figyelembevételével. Mivel az előjegyzési naplóba beírtak száma meghaladta a felvehető 
gyermekek számát, az Önkormányzat bizottságat szervezett, amely 2013. június 5-éig 
javaslatot tett az óvodai felvételre. 
Az óvodai beiratkozások zavartalan lebonyolítása érdekében az Önkormányzat, illetve a 
Polgármesteri Hivatal az Nkt. és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) alapján a következő eljárásrendet alakította ki és alkalmazta: 

a) a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat 
Koordináló Főosztály megkeresése alapján csatlakozás az óvodaibeiratkozás fővárosi 
szinten egységesen meghirdetett időpontjához (20 13. május 6-1 O. közötti időszak), az 
egységes a "Hirdetmény az óvodai felvételekről" című magyar és nemzetiségi nyelvű 
plakátok igénylése, 

b) a népesség-nyilvántartás adatbázisából a három-, négy-, ötéves gyermekek adatainak 
lekérése, az adatok kiegészítése az óvodavezetők, az Egyesített Bölcsődék vezetője és 
a védőnők által megküldött információval, 

c) az óvodavezetők felmérése az iskolába készülő gyerekek és az esetlegesen óvodában 
maradók létszámáról, 

d) a 90/2013. (III. 21.) KÖKT határozat rögzíti a nevelési évben induló óvodai csoportok 
számát (101) továbbá a felvehető kerületen kívüliek arányát (max. 10%), 

e) ütemterv készítése (Oktatási, Kulturális és Civil Csoport) az óvodai beiratkozás 
eseményeiről, egyeztetése az óvodavezetők munkaközösség-vezetőivel (l. melléklet), 

f) a beiratkozáshoz készült adatbázis frissítése a 2013. május 6-10. közötti időszakban 
naponta annak érdekében, hogy az óvodavezetők az összes, óvodába beiratkozó 
gyermekeket követhessék és az egymás közötti egyeztetést segítse, 

g) az óvodai beiratkozások helyszíni ellenőrzése az intézmények egy részénél (Kőbányai 
Aprók Háza, Gépmadár, Gesztenye, Hárslevelű, Kékvirág, Mászóka, Mocorgó, Rece
fice Óvoda), 

h) az óvodai beírási dokumentumok ellenőrzése, az óvodavezetőkkel történő egyeztetés 
2013. május 14-18. között, intézményenként a Polgármesteri Hivatalban, 

i) vélemény kialakítása az Önkormányzat részéről a beiratkozási adatokról, a vélemény 
megküldése az óvodavezetők részére (2. melléklet). 



1.2. Az ellenőrzés tapasztalatai 

a) A helyszíni ellenőrzés során a szülők tájékoztatásának módja, így a Hirdetmény 
elhelyezése, az óvoda dokumentumainak hozzáférése, valamint a beiratkozás 
dokumentációjának vizsgálata került a középpontba. Valamennyi ellenőrzött intézményben a 
megfelelően kialakított környezetben szakszerűen történt a gyerekek előjegyzése. 

b) A beiratkozást követő egyeztetés számszerű adatait egy összesítő táblázatban rögzítettük 
(3. melléklet). 
Az előjegyzési naplóba beírt gyermekek számát és megoszlását lakóhely szerint az l. táblázat 
mutatja. 
l. táblázat 

Körzetes Körzeten kívüli, de Kerületen kívüli Kerületen kívüli Összesen 
(fő) kerületi (fő) budapesti (fő) vidéki (fő) (fő) 

710 215 27 29 981 

A táblázat adataiból látható, hogy az előjegyzési naplóba beírt gyermekek száma több, mint a 
felvehetők száma. A magas szám oka az, hogy a gyermeket a körzetesés a választott óvoda is 
bejegyezte az előjegyzési naplójába, így egyszerre ugyanaz a név több helyen is megjelenik. 
Az adatokból a többszörös beírást figyelembe véve is megállapítható, hogy a kerületen 
kívüliek aránya (27+29 fő) kevesebb 10%-nál. 
A gyermekek többségükben felvételt nyertek a körzetes óvodába. A teljesíthető egyéni szülői 
kéréseknek megfelelően a gyerekek átirányításra, vagy befogadásra kerültek a nem körzetes 
óvodába, illetve előjegyezték a jelentkezésüket. 
A 13 elutasítás két óvodát érint, az elutasítások indokoltak a gyermekek másik intézménybe 
kerültek, vagy a gyeden lévő szülővel otthon nevelődnek, és vannak, akik nem kerületi 
lakosok. 

c) Az előjegyzési naplóba beírt gyerekek közül óvodai elhelyezést nyerhet 785 gyermek. A 
gyermekek adatait születésük időpontja szerinti megoszlásban a 2. táblázat mutatja. 
2. táblázat 

3. életévüket betöltött (fő) zésbe vett (fő) Összesen (fő) 
623 162 785 

Az adatokból megállapítható, hogy a kerületi óvodai férőhelyek száma nagyobb, mint az 
elhelyezést igénylő gyermekek száma. Mivel a férőhely kerületi szintű, így elvileg minden 
gyermek elhelyezhető. Abból adódhat probléma, hogy az adott óvodát több szülő választja, 
mint ahány férőhelye az óvodának van. 
Az új jelentkezőkközüla Nkt. 8. §(l) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyereket is, 
aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A 2. táblázat a fenti szabályt is 
figyelembe veszi. 
Az óvodai nevelésbe belépőket tekintve (a kerületi 2608 óvodai férőhelyet figyelembe véve) a 
2013/2014. nevelési év az óvodavezetők tervezése alapján, képzett létszám szerint 2528 
létszámmal indul, kerületi szinten 80 szabad férőhellyel számolhatunk. A szabad helyek 
száma lehetövé teszi egyrészt a népesség-nyilvántartás adatai alapján kőbányai lakóhellyel 
rendelkező óvodai nevelésre kötelezettek, másrészt az előjegyzésbe vett gyermekek 
elhelyezését. 

d) Fontos megjegyezni, hogy a létszám megállapításánál a képzett létszám számítása felel 
meg a jogszabálynak, mert a Nkt. 47. § (7) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű 
gyermekeket a szakértői vélemény alapján a csoportok kialakításánál két, illetve három főnek 
kell tekinteni, ezért a számított létszám több, mint a gyermekek fizikális száma. Az 
intézménybe felvehető gyermekek számát az óvoda alapító okirata tartalmazza. Az 
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Önkormányzat négy óvoda esetében észrevételezte az alapító okirat szerinti létszám 
túllépését 
Másik fontos megjegyzés az adatok vizsgálatához az, hogy a kerületi szintű 
befogadóképesség akkor használható ki, ha a kerület egyik óvodájában helyhiány miatt 
elutasított gyermek szülője vállalja az utazást a távolabbi óvodába. 

e) Összességében megállapítható, hogy a kerületi óvodák befogadóképessége lehetővé teszi a 
kerületben élő óvodáskorú gyermekek elhelyezését. 

Az óvodai beiratkozás rendben lezajlott a kerületben, am1 a résztvevők szoros 
együttműködésének köszönhető a kialakított eljárásrend alapján. 

Budapest, 20 13. június " A~. " 

Mt~n 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Óvodai beiratkozással kapcsolatos tájékoztató 
Az előjegyzés időpontja: 2013 május 6-től 2012. május 10-éig 

2013. március Beiratkozás előkészítése 
Törvényi háttér 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (l) bekezdése 
szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, 
vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 24.§ (2) bekezdése 
szerint az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni 
ellátásával összeftiggő feladatokat is. (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, 
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles 
óvodai nevelésben részt venni. 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § 
(lb) A jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március elsejéig 
m~küldi a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére. 

Óvoda feladata 

Előzetes egyeztetés a 
nyilvántartó és az óvoda 
létszámának nyilvántartása 
férőhelyek megállapításáról. 

népesség
gyermekek 
alapján a 

Rendelet 20. § (l) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-aközött 
kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 
összeftiggő eljárásról a beiratkozás első hatámapját megelőzően legalább harminc nappal 
közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlernény vagy 
hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek 
hiányában a helyben szokásos módon. 

A Hirdetmény elhelyezése az óvoda 
bejáratánál, honlapján. 

(la) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza a) az óvodai felvételről, az óvodai 
jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, b) az óvodai beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról, c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges 
közokiratokról, dokumentumokról, d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén 
alkalmazható jogkövetkezményekről, e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult 
óvodákról és azok elérhetőségéről, j) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést 
folytató óvodákról és azok elérhetőségéről, g) az óvoda felvételi körzetéről szóló 
tájékoztatást, h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének hatámapját, 
amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, 
valamint i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 
feladata 

Előzetes egyeztetés a 
nyilvántartó és az óvoda 
létszámának nyilvántartása 
férőhelyek megállapításáról. 

népesség
gyermekek 
alapján a 

Hirdetmény megjelentetése a Budapest 
Főváros Önkormányzatával történt 
egyeztetés szerint a beiratkozásróL 
Hirdetmények megküldése az 
intézményeknek (óvoda, bölcsőde, 

iskola, PSZK), elhelyezése az 
Önkormányzat hirdetőfalán. 
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2013. május 6-10. Beiratkozás 
Törvényi háttér 

Rendelet 20. § (le) A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az 
elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, 
hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. 
(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett 
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy 
hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett 
gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó hatámapját követő tizenöt napon belül írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyző t. 
(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

Rendelet 88. § Az óvoda által használt nyomtatvány a) a felvételi előjegyzési napló, b) a 
felvételi és mulasztási napló, c) az óvodai csoportnapló, d) az óvodai törzskönyv, e) a 
tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény. 

Rendelet 83. § (2) A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát 
be kell szerezni a) minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a 
tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul, c) minden 
olyan kérdésről, amelyre vonatkozóanjogszabály a nyilatkozat beszerzését előírja. 

Óvoda feladata 

A beiratkozás alkalmával az óvoda 
vezetője ellenőrzi: 

a)a szülő, illetve gyermekének személyi 
azonosítóját, lakcímét igazoló 
dokumentumot, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, 

b)a sajátos nevelési igényű gyermekeket 
nevelő óvodába való felvételéhez a 
szakértői és rehabilitációs bizottság 
javaslata szükséges, 

c) az elvált, illetve élettársi viszonyban 
élő szülők esetén a szülői felügyelet 
jogának igazolása is szükséges (közös 
felügyeleti jog esetén a másik fél 
beleegyező nyilatkozatát kell csatolni). 

Beiratkozás körzeten kívüli óvodába: 
A többes jelentkezések kiszűrésére a más 
körzetbe távozók részére "igazolás" 
kiadása az előjegyzésrőL 

Az óvodavezető tájékoztatja a szülőket 
az elektronikus elérhetőség megadásának 
lehetőségéről, amennyiben a szülő a 
felvételről/elutasításról elektronikus úton 
is szeretne értesítést kapni. 

Az óvodavezetők jelentési 
kötelezettsége: 

Május 6-étől 10-éig, minden nap 17.00 
órakor az adatbázis megküldése - az 
aznapi záró állapot szerint - a kiküldött 
táblázat alapján az oktatas@kobanya.hu 
és a csesznok _ erzsebet@kobanya.hu 
cím ekre. 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Oktatási, Kolturális és Civil Csoport 
feladata 

Ellenőrzi az óvodai beiratkozás 
törvényességét: 
a) az óvodai előjegyzési naplóba 

történik-e a beírás, 
b) az integráltan nevelhető sa j á tos 

nevelési igényű gyermek esetében a 
szakértői vélemény rendelkezésre 
áll-e, a szakértői vélemény 
érvényessége és tartalma, 

c) külföldi gyermekek tartózkodási 
jogcímeinek igazolása, 

d) szülői nyilatkozatok megléte. 
A beiratkozás körülményeinek 
vizsgálata: 
a beiratkozáskor a szülők, gyermekek 
fogadása hol, milyen körülmények 
között történik. 
A tájékoztatási kötelezettség 
érvényesülése: 
e) a szülők tájékoztatása a beiratkozás 

időpontjáról, 

f) körzetes lista, az intézmény nevelési 
programja, SZMSZ, Házirend, IMIP, 
étkezési rendelet, stb., 

g) tájékoztatás az integráltan nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátásáról, mely intézmények 
fogadják az SNI gyermekeket (látás, 
hallás, beszéd, mozgás, enyhe 
fokban sérült, autista). 

Fogadja az óvodáktól a jelentéseket a 
megküldött adatlap alapján. 
Felvett gyermekek száma, elutasítottak 
száma, stb. 
Polgármester, alpolgármesterek, jegyző, 
oktatási bizottsági elnök tájékoztatása az 
óvodai beiratkozásróL Problémák 
jelzése. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

2013. május 13-21.- Egyeztetés az óvodák között, egyeztetés az Oktatási, Kolturális és Civil Csoporttal 
2013. június 6-áig-=-!)_(j_llt~s megho~ata!a l! gy_ermekek felvételről 

Törvényi háttér 

Rendelet 20. § (4) Az óvoda vezetője a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó 
döntését írásban, b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formábanközlia 
szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az 
óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. 
(5) A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint 
megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az 

Óvoda feladata 

Az Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportnak a beiratkozással kapcsolatos 
információk szolgáltatása az óvodai 
felvétellel kapcsolatban, a várható-e 
elutasítás, kell-e bizottságat szervezni, 
szükséges-e újab b csoport indítása. 

óvodába nem íratták be. Gyermeklétszámok, előjegyzési naplók, 
(6) Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye egyeztetése az Oktatási, Kulturális és 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett Civil CsoportnáL 
át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási A felvételi sorrend szempontjai: 
intézmény felvételi körzetében van. körzetes óvodai nevelésre kötelezett, 
(7) A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal •körzetes hároméves-négyéves, 
határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helyeszerint • szakértői vélemény alapján kijelölt 
illetékes települési önkormányzatjegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. ·ntézmény, 

Nkt. 49. § (2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek 
körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője 
dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, 
amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságat 
szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

•a szülő az óvoda alkalmazottja, 
•körzetes hároméves-négyéves HH vagy 

HH, 
tulajdoni joggal rendelkező szülők, ha a 
eiratkozás után költöznek a körzetbe, 

•nem körzetes, de a testvére az óvodába 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. ~·ár: .. " , . , , , . 
§, \1) bekezdése szerin~ a~ óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának t~rs~olcs?de~~ ~aro gyermekek te~tv~re1 
celJa a halmozottan hatranyos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő tarstskolabaJaro gyermekek testveret 
rendszeres óvodába járásának elősegítése. nem körzetes, de a szülő munkahelye az 

'v oda közelében van (munkahelyi 
·gazolás szükséges), 

t körzeten kívüli hároméves 
bérleti szerződéssel rendelkezik 
kőbányai ingatlanról szóló ), 

l• körzetes, két és féléves, 
1•már óvodai jogviszonnyal rendelkező, de 
pvodát váltani szeretne. 

Oktatási, Kolturális és Civil Csoport 
feladata 

Kerületi koordinációs értekezlet 2013. 
május ** 14.00 órakor az Oktatási, 
Kulturális és Civil Csoportban. 
Az Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportban az előjegyzési napló alapján 
a felvett gyermekek száma, csoportba 
sorolásuk, a férőhelyek kapacitásának 
kihasználtsága, csoportlétszám 
túllépésének engedélyezése a 2013/2014. 
nevelési évre. 

A szakértői vélemények alapján az SNI 
gyermekek elhelyezésével kapcsolatos 
további feladatok. 

Szükség esetén bizottság szervezése a 
gyermekek felvételének eldöntése 
érdekében. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

2012. június 7.- Döntés közlése a szülőkkel, fellebbezések kezelése 
Törvényi háttér Óvoda feladata 

Rendelet 83. §(l) A nevelési-oktatási intézmény köteles a tanulót, valamint a gyermek, a 
kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni gyermeke óvodai felvételével, az óvodai 
jogviszony megszűnésével. 
(3) Az óvodai, iskolai, kollégiumi felvételről hozott döntést írásbakell foglalni. Az óvoda, 
iskola, kollégium írásban értesíti a szülőt, ha a gyermeket, a kiskorú tanulót törölte a 
nyilvántartásábóL 
(4) A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a 
kérelmet részben vagy egészben elutasítja, vagy kérelem hiányában hoz a gyermekre, 
tanulóra hátrányos döntést, vagy a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kéri a döntés 
határozatba foglalását. 
(5) A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti. 

Rendelet 20. § (6) A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az Nkt.-ben 
meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az 
eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. 

Nkt. 37. § (2) Az óvoda döntése, intézkedése ellen a tanuló, a szülő- a közléstől, ennek 
hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében 
eljárást indíthat, (3) b) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel 
kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. 

(4) A szülő a fenntartó által hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől 
számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. 

Az óvoda vezetője írásban értesíti a 
szülőt a gyermeke felvételéről hozott 
döntésről (levél postázása, e-mail, vagy a 
szülőnek kézbe adja a levelet. Megadják 
azt az időpontot amikor a szülő átveheti 
a levelet. Az átvételt igazolni kell.) 

Az elutasítást határozatba foglalja és 
megküldi a szülőnek. 

Oktatási, Kolturális és Civil Csoport 
feladata 

Ellenőrzés. 

A szülők fellebbezési 
lefolytatása. 

eljárásainak 

Rendelet 20. § (8) Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek l A felvett gyermekek adatait rögzíti, l Nyilvántartás frissítése. 
óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda eleget tesz a KIR előírásainak 
feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek 
óvodaijogviszonya a (2) bekezdés szerint megszűnt. 

Nkt. 44. § (1)-(3) A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi 
nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, 
intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet 115. § szerint( l) ha a köznevelési intézmény olyan gyermekkel, létesített 
jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a jogviszony létesítését követő öt 
napon belül köteles a jogviszOJ1)' létrejöttét bejelenteni a~IR-_e11k~r_esztül. A bejelentéskor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

az érintett részére nem lehet új oktatási azonosító számot kémi és kiadni. (2) A Hivatal 
felel azért, hogy a természetes személynek csak egy oktatási azonosító száma legyen. 

2013 .. iúnius- Előterjesztés készítése az 2013/2014. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozásról 
Adatszolgáltatás a kerületi felvételekről, az óvodai adatok a május 6-l O-éig megtartott óvodai felvételi előjegyzések alapján. 
Kerületi tapasztalatok, problémák, észrevételek az óvodai beiratkozásról, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, Képviselő-testületi tájékoztató előterjesztés formájában. 

Budapest, 2013. április 12. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Alpolgármestere 

Valamennyi Óvodavezető Asszony 
részére 

Tisztelt Óvodavezető Asszony! 

Tárgy: Bizottság véleményezése az óvodai 
felvételhez 
Iktatószám: K/24141/20/20 13/11. 
Ügyintéző: Csesznokné Kőnnye Erzsébet 
Telefon: 4338-144 
E-mail: csesznok _ erzsebet@kobanya.hu 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Fenntartó) 
fenntartásában működő tizennyolc óvodában az előzetesen meghirdetett 2013. május 6-10. 
időszakban lezajlott a beiratkozás. A kerület óvodáiban megüresedő 818 ( óvodavezetők adata) 
férőhelyre kérték a szülők gyermekeik felvételét. Az előjegyzést követően a gyermekek 
felvételéről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (2) bekezdése 
alapján az óvoda vezetője dönt. 
A gyermekük felvételét kérő szülők száma, vagyis az előjegyzési naplóba beírt gyermekek 
adata az óvodák többségében meghaladta a felvehető gyermekek számát, ezért a Fenntartó 
bizottságat szervezett. 
A vélemény kialakításához a jogszabályban meghatározottakat vette alapul a bizottság. Így a 
maximális óvodai csoportlétszám meghatározásához a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. mellékletét, az óvoda maximális befogadóképessége 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletében meghatározottak alapján 
határozható meg. Az alapító okiratban meghatározott maximális létszámot az óvodai 
csoportszobák területének nagysága alapján állapítottuk meg, azt a szabályt alkalmazva, 
amely megszabja, hogy gyermekenként 2 m2-t kell biztosítani. A csoport létszámának 
megállapításához figyelembe vettük az Nkt. 4 7. § (7) bekezdését, mely szerint az enyhe 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési 
igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, 
tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport létszámának 
számításánál, ha a nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel együtt történik. 

1102 Budapest, Szent László tér 29. *Levélcím: 1475 Budapest, Pf 35 

Telefon: 433-8202 *Fax: 433-8205* Honlap: www.kobanya.hu 



Az Nkt. 8. § (l) bekezdése tartalmazza, hogy az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 

harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
kerületben, lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 

idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
Összességében az óvodai beiratkozás adataiból megállapítható, hogy a kerület óvodáiban a 
2013/2014. nevelési évben 2528 (ez képzett létszám, az előjegyzetteket is magában foglalja) 
helyet töltenek be a gyerekek. Az alapító okiratokban kerületi szinten 2608 óvodai férőhellyel 

számolva a 80 szabad hely lehetövé teszi a (túltervezett) előjegyzettek és a 65 óvodai 

nevelésre kötelezett elhelyezését. 
Az óvodai felvételek vizsgálatának elsődleges célja az, hogy lehetőleg az óvodák eleget 
tegyenek a szülők felvételi kérelmének - a különböző szempontokat mérlegelve - és a 

gyerekek a lehetőségeken belül az óvodákba felvételt nyerjenek. 

A 2013/2014. nevelési évben óvodába lépők felvételéhez a Fenntartó által szervezett bizottság 

óvadánként az alábbi javaslatot teszi. 

Kőbányai Aprók Háza Óvoda (ll 08 Bp., Újhegyi sétány 5-7.) 
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Az adatok alapján a 3. életévüket betöltött és az előjegyzett gyerekek száma összesen 118 fő, így az 

óvoda képzett létszáma 328. A 118 fő felvétele után 3 szabad férőhely marad. Az előjegyzési naplóba 

beírt gyerekek száma meghaladta a felvehető gyerekek számát. 
Vélemény: akkor vehető fel az összes előjegyzett gyermek, ha az óvodai nevelésre kötelezettek (8 fő) 

felkutatása után (ha valóban kötelezett az óvoda a felvételre) is van szabad férőhely. 

Kőbányai Bóbita Óvoda (1102 Bp., Halom utca 7/b.) 

147 10 44 73 42 12 150 159 -2 

Az adatok alapján a 3. életévüket betöltött és az előjegyzett gyerekek számával az óvoda létszáma 

összesen 150 fő, ami képzett létszámként 159. A képzett létszám kettővel több a törvényben 
meghatározottnáL Az előjegyzési naplóba beírt gyerekek száma meghaladta a felvehető gyerekek 

számát. 
Vélemény: akkor vehető fel előjegyzett gyermek (12 fő), ha az óvodai nevelésre kötelezett 10 gyereket 

(ha valóban kötelezett az óvoda a felvételre) felvette, és ezek után is van szabad férőhely. Abban az 
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befogadóképessége 
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alapító okirat szerint 

Törvény szerinti max. 
25 fő csoportonként 
(engedély nélkül) 

Engedélyezéshez 
kötött létszámtöbblet 

A felvehetők létszáma 

Az előjegyzési 
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l 
gyermekek száma 

3. életévét betöltött 
gyermekek száma 
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Ovoda maximális 
befogadóképessége 
m2 alapján (fő) az 

alapító okirat szerint 

Törvény szerinti max. 
25 fő csoportonként 
(engedély nélkül) 

Engedélyezéshez 
kötött létszámtöbblet 

A felvehetők létszáma 
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A keresett óvodai nevelésre kötelezettekkel (4 fő) számolva is 2 szabad férőhely van az alapító 
okiratban engedélyezett létszámhoz viszonyítva. Az óvoda fogadóképes az áthelyezésre. 

Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Bp., Gépmadár utca 15.) 
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179 175 4 55 65 48 16 175 179 o 
A 3. életévüket betöltött és az előjegyzett gyerekek számával az óvoda létszáma összesen 175 fő, ami 
képzett létszámként 179. Az előjegyzési naplóba beírt gyerekek száma meghaladta a felvehető 

gyerekek számát. 

112 

100 

Nincs keresett óvodai nevelésre kötelezett gyermek. A létszámnöveléshez engedély szükséges. 

Kőbányai Gesztenye Óvoda (ll 06 Bp., MagJódi út 8.) 

97 15 36 32 13 4 94 105 7 

A 3. életévüket betöltött és az előjegyzett gyerekek számával az óvoda létszáma összesen 94 fő, ami 
képzett létszámként 105. A keresett óvodai nevelésre kötelezettekkel (6 fő) számolva is l szabad 
férőhely van az alapító okiratban engedélyezett létszámhoz viszonyítva. Az óvoda fogadóképes az 
áthelyezésre. 

Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Bp., Zágrábi utca 13.) 

100 o 30 30 19 10 91 93 7 

A 3. életévüket betöltött és az előjegyzett gyerekek számával az óvoda létszáma összesen 91 fő, ami 
képzett létszámként 93. Az előjegyzési naplóba beírt gyerekek száma megegyezik a felvehető 

gyerekek számávaL 

Nincs keresett óvodai nevelésre kötelezett gyermek. Az óvoda fogadóképes az áthelyezésre. 
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172 

131 

Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Bp., Kékvirág utca 5.) 

172 o 38 61 36 22 126 194 -22 

Az adatok alapján a 3. életévüket betöltött és az előjegyzett gyerekek számával az óvoda létszáma 
összesen 126 fő, ami képzett létszámként 194. A képzett létszám 22-vel több a törvényben 
meghatározottnáL Az előjegyzési naplóba beírt gyerekek száma meghaladta a felvehető gyerekek 
számát. 
Vélemény: három csoport esetében lépi túl a tervezett létszám az engedélyezhetőt. A két logopédiai 
csoport esetében a Nkt. 47. §(7) bekezdése alapján a számított létszám 24, ami 12 fő elhelyezését teszi 

lehetövé. Ebben az esetben nem a m2 alapján megállapított létszámot kell figyelembe venni. 

Átértékelést és módosítást kíván a felvett gyerekek és az előjegyzett gyerekek listája egyaránt. A 
logopédiai csoportba csak szakértői véleménnyel kerülhetnek be a gyermekek, ezért a kijelöléshez a 
Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság megkéri az óvoda vezetőjétől a 
befogadó nyilatkozatot. Az Nkt. 47. §(6) bekezdéseszerint a szakértői bizottság nemjelölhet ki olyan 
intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. Szükséges az 
óvodavezető figyeimét felhívni arra, hogy a fenti létszámokra tekintettel nem fogadhat be újabb 
gyermeket. Az előjegyzett gyermekek áthelyezéséhez az egyeztetés szükséges. 

Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Bp., Mádi utca 4-6.) 

123 8 44 41 32 4 116 123 8 

A 3. életévüket betöltött és az előjegyzett gyerekek számával az óvoda létszáma összesen 116 fő, ami 
képzett létszámként 123. A hat keresett óvodai nevelésre kötelezettel számolva az előjegyzett négy 
gyermek mindegyike felvehető. Az óvoda fogadóképes az áthelyezésre, 2 szabad hely van. 
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194 

160 

150 

Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Bp., Mádi utca 86-94.) 

187 13 51 67 42 14 192 198 -4 

Az adatok alapján a 3. életévüket betöltött és az előjegyzett gyerekek számával az óvoda létszáma 
összesen 192 fő, ami képzett létszámként 198. A képzett létszám néggyel több a törvényben 
meghatározottnáL Az előjegyzési naplóba beírt gyerekek száma meghaladta a felvehető gyerekek 
számát. 
Vélemény: akkor vehetők fel az előjegyzett gyermekek, ha az óvodai nevelésre kötelezett 3 gyereket 
(ha valóban kötelezett az óvoda a felvételre) felvette, és ezek után is van szabad férőhely. Abban az 
esetben is csak l O előjegyzett vehető fel, ha az óvodai nevelésre kötelezettek közül egy sem található a 
megadott lakóhelyen. Az előjegyzett gyermekek áthelyezéséhez az egyeztetés szükséges. 

Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Bp., Ászok utca 1-3.) 

150 10 55 58 25 23 150 150 10 

A 3. életévüket betöltött és az előjegyzett gyerekek számával az óvoda létszáma összesen 150 fő, ami 
képzett létszámként is 150. Az előjegyzési naplóba beírt gyerekek száma meghaladta a felvehető 
gyerekek számát. 
A hat keresett óvodai nevelésre kötelezettel számolva az előjegyzett 23 gyermek mindegyike 
felvehető. Az óvoda fogadóképes az áthelyezésre, négy szabad helye van. 

Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Bp., Kőbányai út 30.) 

125 25 38 36 21 8 118 124 26 

A 3. életévüket betöltött és az előjegyzett gyerekek számával az óvoda létszáma összesen 118 fő, ami 
képzett létszámként 124. Az egy keresett óvodai nevelésre kötelezettel számolva az előjegyzett nyolc 
gyennek mindegyike felvehető. Az óvoda fogadóképes az áthelyezésre, a létszám megnövelésének 
engedélyezésével 25 szabad hely van. 
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102 

100 

Kőbányai Rece-Fice Óvoda (1103 Bp., Vaspálya utca 8-10.) 

96 6 41 77 39 4 100 100 o 

A 3. életévüket betöltött és az előjegyzett gyerekek számával az óvoda létszáma összesen 100 fő, ami 

képzett létszámként is 100. Az előjegyzési naplóba beírt gyerekek száma meghaladta a felvehető 

gyerekek számát. 

A hat keresett óvodai nevelésre kötelezettel számolva az előjegyzett gyermekek csak szabad férőhely 
esetén vehetők fel, illetve két gyermek áthelyezése szükséges. A gyermekek áthelyezéséhez az 

egyeztetés kell a szabad férőhellyel rendelkező óvoda vezetőjével. 

Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Bp., Zsivaj utca 1-3.) 

100 o 37 49 35 4 101 103 -3 

Az adatok alapján a 3. életévüket betöltött és az előjegyzett gyerekek számával az óvoda létszáma 

összesen 101 fő, ami képzett létszámként 103. A képzett létszám hárommal több a törvényben 

meghatározottnáL Az előjegyzési naplóba beírt gyerekek száma meghaladta a felvehető gyerekek 

számát. 
Vélemény: akkor vehetők fel az előjegyzett gyermekek, ha az óvodai nevelésre kötelezett egy gyereket 

(ha valóban kötelezett az óvoda a felvételre) felvette, és ezek után is van szabad férőhely. Abban az 

esetben is csak egy előjegyzett vehető fel, ha az óvodai nevelésre kötelezettek közül egy sem található 

a megadott lakóhelyen. Az előjegyzett gyermekek áthelyezéséhez az egyeztetés szükséges. 

Az óvodavezetőkkel történt egyeztetés dokumentumai a véleményezés mellékletei. 

Budapest, 20 13. június &" " ,. 
Üdvözlettel 
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óvodaibeiratkozás2013 

Ó\·otlai bciratkozá.~ adatai 

Óvoda 

Aprók Háza Óvoda 

2. J Bóbita Ovoda 

Csodafa óvoda 

Csodapók Óvoda 

Csupa Csoda 

Gépmadár Ovoda 

Gesztenye Óvoda 

GéLengúz Óvoda 

Gyermekek Háza 

10 IGyöngyikeÓVoda 

ll l Hárslevelű Óvoda 

12. )KékVIrág Óvoda 

13. IKineskeresökÓvoda 

14. IK1skakas Óvoda 

15 ]Mászóka ÓVoda 

16 IMOC{)rgó Óvoda 

17 l Rece-fice Óvoda 

18. ! Zsivaj Óvoda 

ÖSSZES 

óvoda maxnniih~ 
befogadóképessége 

m2alap_Jiin(fö)az 
alapító okirat szerint 

331 

1571 

2181 

1081 

1001 

1791 

ll 

!OC 

94 

lOOi 

1001 

172; 

lll 

1941 

1601 

ISO' 

1021 

1001 

260 81 

Törveny szerinti 
max 25fö 

csoportonként 
(engedély nélkul) 

3121 

!47 

20{ 

1001 

1001 

1751 

971 

1001 

941 

981 

1001 

172 

123 

!81 

1501 

!25 

961 

!OC 

24701 

Engedélyezéshez 
kötött 

\ct~ziimtöbblet 

!91 

!Ol 

18 

b 

lJ 

!Ol 

251 

( 

1381 

•ös21 születésü (esetleg böicsődés, tehát a szUió dolgozik), nem körzetes, gyedigyes 

_Jelenlegi létszáma 
(20 \3. május) 

3 271 

154 

2I2 

107 

!OC 

!78 

99! 

941 

981 

921 

\54; 

\301 

!941 

!551 

1301 

102 

95 

25201 

!IZóvodábó\ 
iskolába 

beiratkozottak 
létszáma 

ll 

311 

JI 

511 

76 

3. me/lék/et az előterjesztéshez 

2013/2014. nevelési éz SNI-adat az intézményveLelő adatszolgáltalása 
a szabadon alapján 

előJegyzés! naplóba beírt gyerekek új gyermekek száma 

a fe!\·ehetök maradó hclvek 
létszáma az óvoda száma (alapitó hám 

12 118 !41 11 l !Ol 

501 !81 42 

481 !81 sc 

401 121 28i 

241 ll !91 !Ol 

51 !Ol 481 !61 

251 lJ 

!81 !91 

41 251 

301 241 

IS !5 

35 22; 6\, 36' 22i 

281 ll 411 321 

51 381 26 421 14 

35 221 251 21 

201 !4 21 

411 691 391 

25 21 35 

81 7101 21 271 291 98 6 231 162 

785 

ll 321 

\501 

1861 

106 

94 

175 

94 

901 

921 

941 

791 

126; 

1161 

51 1921 

1501 

1161 

3' !OC 

971 

68 23 781 

képzett szerintí max.) száma (fő) fönek 
létszdma számít 

328! 

\591 

!891 291 

1081 

94 

1791 

105 

93 

94 

97 

90, 10 

194; -22; 

!23 

198; -4 

!5 !Ol 

!24 261 

1001 

103 -J 

2 528 

31 
J autista, 2 egyéb 
pszich Fz 

3) 2 00\vnés l autistn 

lll gyengénlátó 

lll beszédfogyatékos 

ol nincs 

51
1 autista és 4 egyéb 
psichés fz 

lllDown 

ll~a:~éb psz1eh. fejl. 

lll autista 

41
3 autista, l egyéb 
pszich. fz 

341
33 beszédfogyatékos és 
l enyhe é[ 

312 enyhe és l autista 

2l2mozgássérúlt 

41 :a~~yéb pszoch. fejl 

21 ~:~yéb pszoch. feJl 

671 

c 

ll 

ll 

68' 

1501 

767 ( óvodavezetői tervezett és a szabad férőhelyek összesen) 

Óvodakólcles 
otévesekszáma 

(akik még nem 
_jelentkeztek) 

!Ol 

12 

65 


