
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Alpolgarmestere 

EIOterj esztes 
a Kepviselo-testiilet reszere 

_'_,~·_. szamti eloterjeszh~s 

a 2014/2015. nevetesi evben a keriileti ovodai beiratkozasrol 
szolo tajekoztatorol 

A beiratkozas elOkeszitese 

A Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 
fenntartasaban miikodo tizennyolc 6vodaban az elozetesen meghirdetett 2014. majus 5-9. 
idoszakban lezajlott a beiratkozas. A kerlilet 6vodaiban meguresedo 734 ferohelyre kerhettek 
a szlilok a gyermekeik felvetelet. Az elojegyzest kovetoen a gyermekek felvetelerol a nemzeti 
koznevelesrol sz616 2011. evi CXC. tarveny (a tovabbiakban: Nkt.) 49. § (2) bekezdese 
alapjan az 6voda vezetoje dont az Onkormanyzat mint fenntart6 velemenyenek 
figyelembevetelevel. Mivel az elojegyzesi napl6ba beirtak szama meghaladta a felveheto 
gyermekek szamat, az Onkormanyzat bizottsagot szervezett, amely javaslatot tett az 6vodai 
felvetelre. Az 6vodavezetok 2014. junius 6-aig ertesitettek a szliloket a gyermekUk 
felvetelerol vagy az elutasitasr61. 

Az 6vodai beiratkozasok zavartalan lebonyolitasa erdekeben a Polgarmesteri Hivatal az Nkt. 
es a nevelesi-oktatasi intezmenyek miikodeserol es a koznevelesi intezmenyek 
nevhasznalatar61 sz616 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 
alapjan a kovetkezo eljarasrendet alakitotta ki es alkalmazta: 

a) a Budapest Fovaros Fopolgarmesteri Hivatal Koznevelesi es Ifjusagi Feladatokat 
Koordinal6 Foosztaly megkeresese alapjan csatlakozas az 6vodai beiratkozas fOvarosi 
szinten egysegesen meghirdetett idopontjahoz (2014. majus 5-9. kozotti idoszak), az 
egyseges ,Hirdetmeny az 6vodai felvetelekrol" cimii magyar es nemzetisegi nyelvii 
plakatok igenylese, 

b) a nepesseg-nyilvantartas adatbazisab61 a harom-, negy-, oteves gyermekek adatainak 
lekerese, az adatok kiegeszitese az 6vodavezetok, az Egyesitett BOlcsodek vezetoje es 
a vedonok altai megklildott informaci6val, 

c) az 6vodavezetok felmerese az iskolaba keszlilo gyerekek es az esetlegesen 6vodaban 
marad6k letszamar61, 

d) a 114/2014. (III. 20.) KOKT hatarozat rogziti a nevelesi evben indul6 6vodai 
csoportok szamat ( 101) tovabba a felveheto keruleten kivuliek aranyat, 

e) utemterv keszitese (Oktatasi, Kulturalis es Civil Csoport) az 6vodai beiratkozas 
esemenyeirol, egyeztetese az 6vodavezetok munkakozosseg-vezetoivel (1. melleklet), 

f) a beiratkozashoz keszlilt adatbazis frissitese a 2014. majus 5-9. kozotti idoszakban 
naponta annak erdekeben, hogy az 6vodavezetok az osszes, 6vodaba beiratkoz6 
gyermeket kovethessek, es az egymas kozotti egyeztetest segitse, 

g) az 6vodai beiratkozasok helyszini ellenorzese hat intezmenyben (Kobanyai B6bita, 
Csodap6k, Gezenguz, Harslevelii, Kekvirag, Kiskakas 6voda), 

h) az 6vodai beirasi dokumentumok ellenorzese, az 6vodavezetokkel torteno egyeztetes 
2014. majus 12-23. kozott, 

i) velemeny kialakitasa az Onkormanyzat reszerol a beiratkozasi adatokr61, a velemeny 
megklildese az 6vodavezetok reszere (2. melleklet). 

Panni
Beírt szöveg
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A beiratkozas tapasztalatai 

A helyszini ellenorzes sonin a sziilok tajekoztatasanak m6dja, igy a Hirdetmeny elhelyezese, 
az 6voda dokumentumainak hozzaferese, valamint a beiratkozas dokumentaci6janak 
vizsgalata kertilt a kozeppontba. Valamennyi ellenorzott intezmenyben megfeleloen 
kialakitott komyezetben es szakszeriien tortent a gyerekek elojegyzese. 

A beiratkozast kovetoen az 6vodavezet6kkel tOrtent egyeztetes utan az adatok osszesit6 
tablazatban rogzitesre kertiltek, amelyet a 3. melleklet tartalmaz. 
Az elojegyzesi napl6ba beirt gyermekek szamat es lak6hely szerinti megoszlasat az 1. tablazat 
mutatja. 
1. tablazat 

Korzetes Korzeten kiviili, de Kerlileten kiviili Kerlileten kiviili Osszesen 
(f6) kerlileti ( f6) budapesti ( f6) videki (f6) (f6) 
653 208 40 21 922 

A tablazat adataib61 lathat6, hogy az elojegyzesi napl6ba beirt gyermekek szama tObb mint a 
felvehetok szama (734). A magas szam oka az, hogy a sztilok gyermektiket a korzetes es a 
valasztott 6vodaba is bejegyeztettek, igy ugyanaz a nev egyszerre tObb helyen is megjelent. 

A gyermekek tObbsegtikben felvetelt nyertek a korzetes 6vodajukba. A teljesithet6 egyeni 
sztiloi kereseknek megfeleloen a gyerekek atiranyitasra vagy befogadasra kertiltek a nem 
korzetes 6vodaba, illetve elojegyeztek a jelentkezestiket. Kertileti szinten 645 6vodaba lep6 
gyermeket fogadnak az intezmenyek 2014. szeptember 1-jetol, es 277 gyermeket utasitottak 
el. A felvetelt nyert gyermekek korzet szerinti megoszlasat a 2. tablazat mutatja. 
2. tablazat 

Korzetes Korzeten kiviili, de Kerlileten kiviili Kerlileten kiviili Osszesen 
(f6) kerlileti ( f6) budapesti (f6) videki (f6) (f6) 
457 142 31 15 645 

Az adatokb61 megallapithat6, hogy a kertileten kivuliek aranya (31 + 15=46 f6) kevesebb a 
felvett gyerekek 1 0%-anal. 

Az elutasitasok indokoltak: a gyermekek egyreszt masik intezmenybe kertiltek, vagy a gyeden 
lev6 sztilovel otthon nevelodnek, es vannak, akik nem kertileti lakosok. Megjegyzend6, hogy 
az elutasitas az esetek tObbsegeben azt jelenti, hogy masik onkormanyzati fenntartasu 
intezmenyben nyert elhelyezest a gyermek, altalaban a sztil6 keresere ( elojegyzesi napl6ba 
bejegyzett gyermekekr61 az 6vodavezet6nek mindenkeppen dontenie kell aszerint, hogy 
felvetelt nyert vagy nem). Az elutasitas okait a 3. tablazat mutatja. 

3. tablazat 
Masik Nem tOltotte be Kertileten kiviili A sziil6 Helyhiany Osszesen 

intezmenyben a harmadik lak6hellyel gyesen/ gyeden miatt (fo) 
nyert elhelyezest eletevet (fo) rendelkezik van, vagy nem atiranyitott 
a sziil6 keresere (f6) dolgozik (fo) (a sziil6nek 

(f6) felajanlott 
kerlileti 

intezmenyi 
elhelyezes) 

212 30 14 13 8 277 

Az ujonnan jelentkez6 gyerekek koztil a Nkt. 8. § (1) bekezdese alapjan az 6voda vezetoje 
felveheti azt a gyereket is, aki a harmadik eletevet a felvetelt61 szamitott fel even beltil betolti 
felteve, hogy minden, a kertiletben lak6hellyel, ennek hianyaban tart6zkodasi hellyel 
rendelkez6 haromeves es annal idosebb gyermek 6vodai felveteli kerelme teljesithet6. A 
helyhiany miatt elutasitott gyermekek (8 gyermek) az 6vodavezet6k egyeztetese alapjan a 
sztiloknek felajanlott szabad ferohellyel rendelkez6 6vodakban kertilnek elhelyezesre. Gondot 
jelent a szakertoi bizottsagok vizsgalatainak elhuz6dasa, amely a gyermekek megfelel6 
intezmenyben t0rten6 elhelyezeset neheziti. 
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Az 6vodai nevelesbe belep6ket tekintve (a keriileti 2608 6vodai fer6helyet figyelembe veve) a 
2014/2015. nevelesi ev az 6vodavezet6k tervezese alapjan, kepzett letszam szerint 2472 
letszammal indul. Keriileti szinten 136 szabad fer6hellyel rendelkeznek az 6vodak (az 
6vodavezet6k tervezese alapjan 88). A szabad helyek szama lehet6ve teszi a nepesseg
nyilvantartas adatai alapjan k6banyai lak6hellyel rendelkez6 6vodai nevelesre k6telezett 63 
gyermek elhelyezeset, akik az el6z6 ev tapasztalatai alapjan mar mas keriilet, telepUles 
6vodajaban rendelkeznek jogviszonnyal, vagy a klilfoldi allampolgarok eseteben nem 
tart6zkodnak mar az orszagban. 

Fontos megjegyezni, hogy a letszam megallapitasanal a kepzett letszam szamitasa felel meg a 
jogszabalynak, mert a Nkt. 47. § (7) bekezdese alapjan a sajatos nevelesi igenyii gyermekeket 
a szakert6i velemeny alapjan a csoportok kialakitasanal ket, illetve harom f6nek kell tekinteni, 
ezert a szamitott letszam tobb mint a gyermekek fizikalis szama. Az intezmenyekbe felvehet6 
gyermekek szamat az 6vodak alapit6 okiratai tartalmazzak. 

A Polgarmesteri Hivatal az 6vodavezet6kkel tortent egyeztetes soran eszrevetelezte az alapit6 
okirat szerinti letszamtUllepest, es ennek elkeriilese erdekeben kerte az intezmenyvezet6k 
intezkedeset. Az Nkt. 25. § (7) bekezdese alapjan az 6vodai csoportra megallapitott 
maximalis letszam a fenntart6 engedelyevel legfeljebb husz szazalekkal atlephet6. A 
csoportletszam-tullepes engedelyezese a Budapest Fovaros X. keriilet K6banyai 
Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatar61 sz616 31/2011. 
(IX. 23.) onkormanyzati rendelet 3. mellekletenek 13. pontja szerint a polgarmester atruhazott 
hataskore. 

Letszamtullepes kiemelten a K6banyai Kekvirag 6voda eseteben jelentkezett a 
beszedfogyatekos gyermekek magas szama miatt. Tovabb neheziti a sajatos nevelesi igenyii 
gyermekek elhelyezeset az a teny, hogy a szakert6i bizottsagok majus-junius h6nap folyaman 
is vizsgaljak a gyerekeket, es varhat6 tovabbi intezmeny-kijeloles a vizsgalatok elvegzese 
utan. A kialakult helyzet, els6sorban a beszedfogyatekosok megnovekedett szama miatt, azt 
vonja maga utan, hogy az 6vodak alapit6 okirataban rogzitett sajatos nevelesi igeny 
ellatasanak keriileti szintii megosztasa m6dosuljon. Az 6vodak alapit6 okiratanak 
felUlvizsgalata, illetve m6dositasa augusztus h6napban, a 2014/2015. nevelesi ev megkezdese 
elott aktualissa valhat. 

Osszessegeben megallapithat6, hogy a keriileti 6vodak befogad6kepessege lehet6ve teszi a 
keriiletben el6 6vodaskoru gyermekek elhelyezeset. 

Az 6vodai beiratkozas rendben Iezajlott a keriiletben, amt a resztvev6k szoros 
egyiittmiikodesenek koszonhet6. 

Budapest, 2014. junius, " 

Weeber Tibor 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 
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6vodai beiratkozas 2014 

6vodai beiratkozassal kapcsolatos tajekoztato 
Az elojegyzes idopontja: 2014. majus 5-tol2014. majus 9-eig 

Beiratkozas eiOkeszitese 
2014. marcius 

Torvenyi batter 

A koznevelesri:\1 sz616 2011. evi CXC. torveny (a tovabbiakban: Nkt.) 8. ~ (1) bekezdese 
szerint az 6voda a gyermek haromeves korat61 a tankotelezettseg kczdeteig nevelo 
intezmeny. Az 6voda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik eletevet a felveteletol 
szamitott fel even beliil betolti, felteve, hogy minden, a telepiilesen, fOvarosi keriiletben, 
vagy ha a felveteli korzet tobb telepiilesen talalhat6, az erintett telepiileseken lak6hellyel, 
ennek hianyaban tart6zkodasi hcllyel rendelkezo haromeves es annal idosebb gyermek 
6vodai felveteli kerelme teljesitheto. 
A kozoktatasr61 sz616 1993. evi LXXIX. torveny (a tovabbiakban: Kt.) 24. ~ (2) bekezdese 
szerint az 6voda a gyermek haromeves korat61 ellatja ~ a gyermekek vedelmerol es a 
gyamiigyi igazgatasr61 sz616 torvenyben meghatarozottak szerint ~a gyermek napkozbeni 
ellatasaval osszeftiggo feladatokat is. Kt. 24. * (3) bekezdese szerint a gyermek abban az 
evben, amelyben az otodik eletevet betolti, a nevelesi ev kezdo napjat61 napi negy 6n1t 
koteles 6vodai nevelesben reszt venni. 
A nevelesi-oktatasi intezmenyek mukodeserol es a kozneve!Csi inlezmenyek 
nevhasznalatar61 sz616 20/20 12. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a tovabbiakban: Rende let) 20. 
~ (lb) A jegyzo az 6vodakotelesekr61 vezetett nyilvantartast targyev marcius elsejeig 
megkiildi a kotelezo felvetelt biztosit6 6voda vczetoje reszere. 

6voda feladata 

Elozetes egyeztetes a 
nyilvantart6 es az 6voda 
letszamanak nyilvantartasa 
ferohelyek megallapitasar61. 

nepesseg
gyermekek 
alapjan a 

Rendelet 20. * (1) Az 6vodai beiratkozasra a targyev aprilis 20-a es majus 20-a kozott 
kcriil sor. A fenntart6 az 6vodai beiratkozas idejerol, az 6vodai jogviszony letesitesevel 
osszcfiiggo eljarasr61 a beiratkozas elso hatarnapjat mcgelozoen legalabb harmine nappal 
kozlemenyt vagy hirdetmenyt tesz kozze a sajat honlapjan, valamint kozlemeny vagy 
hirdetmeny kozzetetelet kezdemenyezi a fenntartasaban mukodo 6voda honlapjan, ennek 
hianyaban a helyben szokasos m6don. 

A Hirdctmeny elhelyezese az 6voda 
b~jaratanal, honlapjan. 

(I a) A fenntart6i kozlemeny, hirdetmeny tartalmazza a) az 6vodai felvetclrol, az 6vodai 
jogviszony letesiteseri:\1, a nevelesi ev meghatarozasar61, h) az 6vodai beiratkozas 
idopontjanak meghatarozasar61, c) a gycrmek 6vodai beiratasahoz sziikseges 
kozokiratokr61, dokumentumokr61, d) az 6vodaztatasi kotelczettseg nem teljesitese eseten 
alkalmazhat6 jogkovetkezmenyekrol, e) az integraltan nevelheto sajatos nevelesi igenyu 
gyermekek 6vodai felveteleri:\1, a nevelesiikre az alapit6 okiratuk szerint jogosult 
6vodakr61 es azok clerhetosegcrol, f) az alapit6 okiratuk szerint nemzetisegi nevelest 
folytat6 6vodakr61 es azok elerhetosegeri:\1, g) az 6voda felveteli korzeter61 sz616 
tajekoztatast, h) az 6vodai felvetel targyaban meghozott dontes kozlesenck hatarnapjat, 
amely legkesobb a beiratkozasra kiirt utols6 hatarnapot koveto huszonegyedik munk_<lnap, 

I. me/lek/et uz e/6/erjeszleshez 

Oktatasi, Kulturalis es Civil Csoport 
feladata 

Elozetes egyeztetes a nepesseg
nyilvantart6 es az 6voda gyermekek 
letszamanak nyilvantartasa alapjan a 
ferohelyek megallapitasar6l. 

Hirdetmeny megjelentetese a Budapest 
Fovaros Onkormanyzataval torten! 
egyeztetes szerint a beiratkozasn')l. 
Hirdetmenyek megkiildese az 
intezmenyeknek ( 6voda, bolcsi:\dc, 
iskola, PSZK), elhelyezese az 
Onkormanyzat hirdetOfalan. 



6vodai beiratkozas 2014 

ki:irzetbe tavoz6k reszere ,igazolas" 
kiadasa az eli:ijegyzesrol. 

Az 6vodavezet6 tajekoztatja a sziiloket 
az elektronikus elerhetoseg megadasanak 
lehetosegerol, amennyiben a sziilo a 
felvetelrol/elutasitasr61 elektronikus uton 
is szeretne ertesitest kapni. 

Az 6vodavezetok jelentesi 
kotelezettsege: 

Majus 5-etol 9-eig, naponta 17.00 6rakor 
a gyorsjelentes megkiildese - az aznapi 
allapot szerint gi:ingyi:ilve - a kiki.ildi:itt 
tablazat alapjan az pktatas@kobanya.hu 
es a csesznok _ erzsebet@kobanya.hu 
cimekre. Az adatbazis - a Megjegyzes 
oszlopban jeli:ilve az elojegyzest -
megki.ildese 6-an es 7-en 17.00 6rakor. 

Egyeztetes az 6vodak kozott, egyeztetes az Oktatasi, Kulturalis es Civil Csoporttal 
2014. majus 12-23. sziikseg szerint, egyeni egyeztetes alapjan 

Dontes meghozatala a gyermekek felvetelrol 
2014.junius 6-aig 

Torvenyi hatter 

Rendelet 20. ~ (4) Az 6voda vezetoje a) az 6vodai felveteli, atveteli kerelemnek helyt ad6 
di:inteset irasban, b) a kerelem elutasitasara vonatkoz6 di:inteset hatarozati formaban ki:izli a 
sziilovel. Az 6vodai nevelesbcn val6 reszvetclre ki:itelezett gycrmek atvetele eseten az 
6voda vezetoje a di:intesrol ertesiti az elozo 6voda vezetojet. 
(5) A kotelezo felvetelt biztosit6 6voda vezetoje az Nkt. 45. ~ (10) bekezdese szerint 
megki.ildott nyilvantartas alapjan ertesiti a gyermek lak6helye, ennek hianyaban 
tart6zkodasi helye szerint illetekes telepi.ilesi i:inkormanyzat jegyzojet, ha a gyermeket az 
6vodaba nem irattak be. 
(6) Az 6voda vezetoje ertesiti a gyermek lak6helye, ennek hianyaban tart6zkodasi helye 
szerint illetekes telepi.ilesi i:inkormanyzat jegyzojet, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett 
at, akinek lak6helye, ennek hianyaban tart6zkodasi helye nem a ncvelesi-oktatasi 
intezmeny felveteli korzeteben van. 
(7) A kijeli:ilt 6voda vezetoje a megki.ildott szakertoi velemeny vagy a kormanyhivatal 

Ovoda feladata 

Az Oktatasi, Kulturalis es Civil 
Csoportnak a beiratkozassal kapcsolatos 
informaci6k szolgaltatasa az 6vodai 
felvetellel kapcsolatban, a varhat6-e 
elutasitas, kell-e bizottsagot szervezni, 
szi.ikseges-e ujabb csoport inditasa. 

Gyermekletszamok, elojegyzesi napl6k, 
egyeztetese az Oktatasi, Kulturalis es 
Civil Csoportnal. 
A felveteli sorrend szempontjai: 
1. ki:irzetes 6vodai neve!esre kiitdezett, 
2. ki:irzetes haromeves-negyeves, 
3. szakertoi veleme~ alaJ:>jan kijelolt 

melleklet a.: elr!terjes::teshe:: 

oktatasi bizottsagi elni:ik tajckoztatasa az 
6vodai beiratkozasr61. Problemak 
jelzese. 

Oktatasi, Kulturalis es Civil Csoport 
feladata 

Keri.ileti koordinaci6s ertekezlet 20 14. 
majus (szi.ikseg eseten) az Oktatasi, 
Kulturalis es Civil Csoportban. 
Az Oktatasi, Kulturalis es Civil 
Csoportban az elojegyzesi napl6 alapjan 
a felvett gyermekek szama, csoportba 
sorolasuk, a ferohelyek kapacitasanak 
kihaszna1tsaga, csoportletszam 
tullepesenek engedelyezese a 2014/2015. 
neve!esi evre. 

A szakertoi velemenyek alapjan az SN! 
gyermekek elhelyezesevel kapcsolatos 
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6vodai beiratkozas 2014 

Dontes kozlese a sziili:ikkel, fellebbezesek kezelese 
2014.lunius 6. 

Torvenyi batter 

Rendelet 83. ~ (1) A nevelesi-oktatasi intezmeny koteles a tanulot, valamint a gyermek, a 
kiskoru tanu16 szii16jet irasban ertesiteni gyermeke 6vodai felvetelevel, az 6vodai 
jogviszony megszunesevel. 
(3) Az 6vodai felvetelrol hozott dontest irasba kell foglalni. Az 6voda irasban ertesiti a 
szi.ilot, ha a gyermeket torolte a nyilvantartasab61. 
(4) A nevelcsi-oktatasi intezmeny a donteset hatarozatba foglalja, ha a jelentkezest, a 
kerelmet reszben vagy egeszben elutasitja, vagy kerelem hianyaban hoz a gyermekre 
hatranyos dontest, vagy a szi.ilo keri a dontes hatarozatba foglalasat. 
(5) Ajogorvoslati eljarasban a gyermeket szi.iloje kepviselheti. 

Rendelet 20. ~ (6) A neve!esi-oktatasi intezmeny dontese jogeros, ha az Nkt.-ben 
meghatarozott hataridon be1i.il nem nylijtottak be eljarast megindit6 kerelmet, vagy az 
eljarast megindit6 kerelem benyujtasar6llcmondtak. 

Nkt. 37. ~ (1) A nevelesi-oktatasi intezmeny a gyermekkel kapcsolatos donteseit -
jogszabalyban meghatarozott esetben es formaban - irasban kozli a szi.ilovcl. (2) Az 6voda 
dontese, intezkedese ellen a szi.ilo - a kozlcstol, ennek hianyaban a tudomasara jutasat61 
szamitott tizenot napon beli.il- a gyermek erdekeben eljarast indithat, (3) h) A fenntart6 jar 
el, es hoz masodfoku dontest az 6vodai felvetellel kapcsolatban crdekserelemre 
hivatkozassal benylijtott kerelem tekinteteben. 

Nkt. 38. (4) A szi.ilo a fenntart6 altai hozott dontesenek bir6sagi feli.ilvizsgalatat kerheti, a 
kozlestol szamitott harmine napon beli.il, jQgszaba1ysertesre hivatkozassal. 
Rendelet 20. ~ (8) Az 6vodaba felvett gyermeket az 6voda nyilvantartja. Ha a gyermek 
6vodat valtoztat, tovabbi nyilvantartasa az atad6 6voda ertesitese alapjan az atvevo 6voda 
feladata. Az 6voda torli az 6vodaba felvettek nyilvantartasab61 azt a gyermeket, akinek 
6vodai jogviszonya a (2) bekezdes szerint megszunt. 

Nkt. 44. ~ (1)-(3) A kozneveles informaci6s rendszere (a tovabbiakban: KIR) kozponti 
nyilvantartas kereteben a nemzetgazdasagi szintU tervezeshez szi.ikseges fenntartoi, 
intezmenyi, foglalkoztatasi, gyermek- es tanul6i adatokat tartalmazza. 

A nemzeti koznevelesrol sz616 torveny vegrehajtasar61 sz616 229/2012. (VIII. 28.) Konn. 
rendelet 15. ~ szerint (I) ha a koznevelesi intezmeny olyan gyermekkel, letesitett 
jogviszonyt, aki rendelkezik oktatasi azonosit6 szamma1, a jogviszony letesiteset koveto ot 
napon beliil koteles a jogviszony letrejottet bejelenteni a KIR-en keresztiil. A bejelenteskor 

Ovoda feladata 

Az 6voda vezetoje irasban ertesiti a 
szi.ilot a gyermeke felvetelcrol hozott 
dontcsrol (level postazasa, e-mail, vagy a 
szi.ilonek kezbe adja a levelet. Megadjak 
azt az idopontot, amikor a szi.ilo atveheti 
a levelet. Az atvetelt igazolni ke11.) 

Az elutasitast hatarozatba foglalja es 
megkiildi a szi.ilonek. 

A felvett gyermekek adatait rogziti, 
elcget tesz a KIR el6irasainak 

/. mel/eklet uz elr'iterjeszteshez 

Oktatasi, Kulturalis es Civil Csoport 
feladata 

Ellenorzes. 
A szi.ilok 
lefolytatasa. 

fellebbezesi 

Nyilvantartas frissitese. 

clj<irasainak 
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Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 

Alpolgarmestere 

Valamennyi Ovodavezeto Asszony 
reszere 

Tisztelt Ovodavezeto Asszony! 

Tlirgy: Bizottsag velemenyezese az 6vodai 
felvetelhez 

Iktat6szam: K/657 /1/20 14/II 
Ugyintezo: Csesznokne Konnye Erzsebet 
Telefon: 4338-144 
E-mail: csesznok ~ erzsebet@kobanya.hu 

A Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat (a tovabbiakban: Fenntart6) 
fenntartasaban mi.ikodo tizennyolc 6vodaban az elozetesen meghirdetett 2014. majus 5-9. 
idoszakban lezajlott a beiratkozas. A kerlilet 6vodaiban megiiresedo 734 ( 6vodavezetok adata) 
ferohelyre kertek a szlilok gyermekeik felveteli!:t. Az elojegyzest kovetoen a gyerrnekek 
felvetelerol a nemzeti koznevelesrol sz6l6 2011. evi CXC. torveny 49. § (2) bekezdese 
alapjim az 6voda vezetoje dont. 

A jelentkezok szama az 6vodak tobbsegeben meghaladta a felveheto gyermekek ·szamat, ezert 
a Fenntart6 bizottsagot szervezett. 

A velemeny kialakitasahoz a jogszabalyban meghatarozottakat vette alapul a bizottsag. Igy a 
maximalis 6vodai csoportJetszam meghatarozasahoz a nemzeti koznevelesrol sz616 2011. evi 
CXC. torveny (a tovabbiakban: Nkt.) 4. mellekletet, az 6voda maximalis befogad6kepessege 
a nevelesi-oktatasi intezmenyek mUkodeserol es a koznevelesi intezmenyek nevhasznalatar61 
sz616 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellekleteben meghatarozottak alapjan 
hatarozhat6 meg. Az alapit6 okiratban meghatarozott maximalis letszamot az 6vodai 
csoportszobak terliletenek nagysaga alapjan allapitottuk meg, azt a szabalyt alkalmazva, 
am ely megszabja, hogy gyerrnekenkent 2 m2 -t kell biztositani. A csoport letszamanak 
megallapitasahoz figyelembe vettlik az Nkt. 47.' § (7) bekezdeset, mely szerint az enyhe 
ertelmi fogyatekos, beszedfogyatekos vagy psziches fejlOdesi zavarral kilzdo sajatos nevelesi 
igenyi.i tanul6t ket gyermekkent, a mozgasszervi, erzekszervi, kozepsulyos ertelmi 
fogyatekos, autizmus spektrum zavarral kilzdo vagy halmozottan fogyatekos gyerrneket, 
tanul6t harom gyermekkent kell figyelembe venni, ha a neveles-oktatasuk a tobbi gyerrnekkel 
egyiitt tortenik. 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdese tartalmazza, hogy az 6voda felveheti azt a gyerrneket is, aki a 
harmadik eletevet a felveteletol szamitott fel even beliil betolti, felteve, hogy minden, a 
keriiletben, lak6hellyel, ennek hiimyaban tart6zkodasi hellyel rendelkezo haromeves es annal 
idosebb gyermek 6vodai felveteli kerelme teljesitheto. 

1102 Budapest, Szent L6szl6 ter 29. * Levelcfm: 1475 Budapest, Pf. 35 

Telefon: 433-8202 *Fax: 433-8205 *E-mail: kobph@kobanya.hu 

Honlap: www.kobanya.hu 
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Kobanyai B6bita 6voda (1 102 Budapest, Hal om utca 7 lb.) 

147 10 52 77 

I 

I 
0: 

E 
'0: 
N 

"' 

48 29 151 155 2 

Az adatok alapjan a felveheto gyerekek szamaval az 6voda h~tszama osszesen 1 51 fo, ami kepzett 
letszamkent !55. 
Velemeny: akkor veheto fel elojegyzett gyermek, ha az 6vodai nevelesre kotelezett Cit gyerek 
felkutatasa eredmenyes (a lakcimen megtalalhat6 a gyermek), es a kotelezo felvetel utan is marad 
szabad ferohely. Az elojegyzett gyermekek masik intezmenyben kapnak ellatast. A Jetszamnoveleshez 
engedely sztikseges. 

Kobanyai Csodafa 6voda (1105 Budapest, Ujhegyi setany 17-19.) 

200 18 71 74 58 16 205 209 9 

A felveheto gyerekek szamaval az 6voda letszama osszesen 205 fO, ami kepzett Jetszamkent 209. A 
keresett 6vodai nevelesre kotelezettekkel (5 fO) szamolva is negy szabad ferohely van az alapit6 
okiratban engedelyezett letszamhoz viszonyitva. 
Velemeny: az 6voda tehermentesitette azon 6vodakat (befogadta az athelyezett gyerekeket), 
amelyeknel a felveteli korzetbe tartoz6 ellatast kenS gyermekek szama magasabb volt, mint az 
intezmeny szabad ferohelyeinek szama. A keresett 6vodai nevelesre kotelezetteknek biztositani kell az 
elhelyezest, ezert az elojegyzettek csak a megkereses utan (amennyiben nem tart6zkodik a lakcimen) 
vehetok fel. A Jetszamnoveleshez engedely sztikseges. 
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131 

194 

Az adatok alapjfm a felveheto gyerekek sz:im:ival az 6voda letsz:ima osszesen 144 fo, ami kepzett 
letsz:imkent 172. 
Velemeny: :itertekelest kivan a felvett gyerekek es az elojegyzett gyerekek list:ija egyar:int. Az 
intezmenyek az alapit6 okiratban meghat:irozott saj:itos nevelesi igeny ell:itasara je!Oihetok ki. A 
Kob:inyai Kekvirag Ovodat (tObbek kozott) a F ov:irosi Pedag6giai Szakszolgalat Beszedvizsgal6 
Tagintezmenye a beszedfogyatekosok ellatasara je!Oii ki az :iltala vizsgalt kobanyai gyerekekre 
vonatkoz6an. Sziikseges az 6vodavezet6 figyelmet felhivni arra, hogy a fenti letszamokra tekintettel 
nem fogadhat a maximalis Jetszamon tul gyermekeket. A gyerekek felvete!enel elsodleges szempont, 
hogy eleget tudjon tenni a sajatos nevelesi igenyii gyerekek ellatasi kotelezettsegenek, akik teny, hogy 
az elojegyzes idoszakaban nagy sz:imban jelentkeznek. Az elojegyzett gyermekek athelyezesehez 
egyeztetes szukseges. 

Kobanyai Kincskeresok 6voda (1105 Budapest, Madi utca 4-6.) 

123 8 42 43 38 5 126 131 0 

A felveheto gyerekek szamaval az 6voda letszama osszesen 126 f6, ami kepzett letszarnkent 131. 
Velemeny: nines keresett 6vodai nevelesre kotelezett es elojegyzett gyermek. Az 6voda 
tehermentesitette azon 6vodakat (befogadta az athelyezett gyerekeket), amelyeknel a felveteli korzetbe 
tartoz6 ell:itast kero gyermekek szama magasabb volt, mint az intezmeny szabad ferohelyeinek szama. 
A letszamnoveleshez engedely sziikseges. 

Kobanyai Kiskakas 6voda (1104 Budapest, Madi utca 86-94.) 

187 13 61 87 53 34 194 194 0 

Az adatok alapj{m a felveheto gyerekek szamaval az 6voda letsz:ima 6sszesen 194 f6, ami kepzett 
letszamkent is 194. Megjegyzendo, hogy az 6voda alta! megadott adatbazisban negy sajatos nevelesi 
igenyu gyermek szerepel, fgy a kepzett letszam nem lehet azonos a tenyleges Jetszammal. 
Velemeny: akkor vehetok fel az elojegyzett gyermekek, ha az 6vodai nevelesre kotelezett ot gyereket 
(ha val6ban kotelezett az 6voda a felvetelre) felvette az intezmeny, es ezek utan is van szabad 
ferohely. Szukseges tovabba a szamftott letszam ujb6li kiszamitasa. A gyermekek athelyezesehez 
sziikseges az egyeztetes a szabad ferohellyel rendelkezo 6vodak vezetoivel. A Jetszamnoveleshez 
engedely sziikseges. 
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100 

Az elojegyzett gyem1ekek mas intezmenyek fogadjak. A gyermekek athelyezesehez egyeztetes 
sziikseges a szabad ferohellyel rendelkezo 6vodak vezetoivel. A Ietszamnove!eshez engedely 
sziikseges. 

Kobanyai Zsivaj 6voda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) 

100 0 27 60 27 33 98 100 0 

Az adatok a!apjan a felveheto gyerekek szamaval az 6voda letszama osszesen 98 fO, ami kepzett 
Ietszamkent 100. 
Velemeny: az 6vodai nevelesre kotelezett egy gyereket (ha val6ban kotelezett az 6voda a felvetelre) 
fel kell venni. Az elojegyzett gyermekeket egyeztetes alapjan mas intezmenyek latjak el. 

Az 6vodavezetokkel tortent egyeztetes dokumentumai a velemenyezes mellekletei. 

Budapest, 2014. mijus , .!c. " 

Udvozlettel: 
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6vodaibeiratkozas2014 

6vutl:ti bciratknza.~ atlat:ti 

sorsza 
6voda 

Apr6k H<iza 6voda 

B6bita Ovoda 

Csodafa 6voda 

Csodap6k 6voda 

Csupa Csoda 

Gepmadar 6voda 

7. I Gesztenye 6voda 

8. I GtzengUz 6voda 

9. I Gyennekek Haza 

10 /GyOngyike 6voda 

11 IHarsleveli't 6voda 

12 IKekvirag 6voda 

13 I KincskercsOk 6voda 

14 IKiskakas 6voda 

15. IMisz6ka 6voda 

16 1Mocorg6 6voda 

17. IRece-fice Ovoda 

18 IZsivaj 6voda 

6SSZES 
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3.mel/r!k/etaze/6terJe5Zttishez 

SNI-adat az intCzmCn)VezetO adatszolg<iltata~a alapJiin 

s:cima(IO) Tipu~a 

21
Egytb psziches 
feJIOdesi zawr 

IIDown-szindr6ma 

I Egyi:b psziches 
1 

fejl6desizavar 
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1 
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41 
Egyeb pszichts 
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21 

0 

0 
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23 

35! 

()vodakOteles 
otf:vesek sziima 
(ak1k meg nem 
jelentkeztek) 

., 




