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I. Tartalmi összefoglaló 

A 2016/2017. nevelési év előkészítésének szabályait a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) és d) pontja, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §-a határozza meg. 

Az óvodai beiratkozás időpontját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének (a továbbiakban: Önkormányzat) Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 3. 
melléklet 18. pontja alapján a polgármester határozza meg. Az óvodai beiratkozásról szóló 
hirdetmény [R. 20. § (la) bekezdése] 2016. március 30-án megjelent az Önkormányzat 
honlapján. Az óvodák elektronikusan és papíralapon, a bölcsődék és a gyermekorvosi 
rendelők plakát formájában kapták meg a tájékoztatót. 

A 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan az óvodai előjegyzés időpontja 2016. május 4-6. 
volt. 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint azok a gyermekek, akik adott év augusztus 31. napjáig 
betöltik a harmadik életévüket, a nevelési év kezdő napjától napi négy órában óvodai 
foglalkozáson kötelesek részt venni. 

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. 

A 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 2016. január 
19-ei adatai, valamint az óvodavezetők által szolgáltatott adatok alapján tervezet készült 2016 
márciusában. Az adatokban (3. melléklet) bizonytalansági tényezőként jelent meg az, hogy 
nagyszámban folytak az iskolaérettségi vizsgálatok, vagyis nem dőlt el, hogy a gyermek 
óvodában marad egy újabb nevelési évre, vagy iskolába megy. A pedagógiai szakszolgálati 
intézmények működéséről szóló 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet 34. § (5) bekezdéseszerint 
a pedagógiai szakszolgálati tagintézmény, vagyis a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. 
kerületi Tagintézménye (a továbbiakban: Szakszolgálat) munkatársainak az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség megállapításához (a február utolsó napjáig kezdeményezett) szükséges 
vizsgálatokat április utolsó munkanapjáig kellett elvégezniük, ezért a 2016/2017. nevelési év 
csoportlétszámának a tervezése a 2016. májusi tényadatokon alapul. 

A 2016. május 4-6. között lezajlott előjegyzés után rendelkezésre áll az óvodai felvételüket 
kérő és az iskolába lépő gyermekek száma. Tényadattá vált a szabad férőhelyek száma, 
valamint a szakértői vélemények többségét megkapták az óvodavezetők A csoportlétszám 
számítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek a 
csoportlétszám meghatározása során kettőnek, illetve háromnak számít. A rendszerben maradt 
bizonytalansági tényezőt azok a gyermekek jelentik, akiknek szülei az előjegyzés időszakában 
nem jelentkeztek egyetlen kőbányai önkormányzati fenntartású óvodában sem. Az előző évek 
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tapasztalatai alapján ezek a gyerekek valószínűleg nem az Önkormányzat által fenntartott 
intézménybe fognakjámi, de errőljelenleg nincs adatunk. Ök a "keresett" gyermekek. 

Az Nkt. 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportok 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 ez a gyermek 
átvétele, felvétele miatt indokolt [Nkt. 25. § (7) bekezdése]. A tervezés során a csoportok 
maximális létszámát indokolt figyelembe venni. A csoportok maximális létszámtól való 
eltérésének engedélyezése az SzMSz 3. melléklet 20. pontja alapján a polgármester hatásköre. 

Információk az óvodai csoportok tervezéséhez: 
a) Az óvodába jelentkező korosztály létszámának megállapításához a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartás adatbázisából a 2010-2015 között született gyermekeket vizsgáltuk. A 
2012. szeptember l. és 2013. augusztus 31. között született gyermekek adatait 2016. április 
22-én hívtuk le az adatbázisból annak érdekében, hogy az előjegyzés időszakában minél 
pontosabb adatokkal rendelkezzenek az óvodák. 

b) Az adatokat az óvodavezetők óvodai körzet szerinti bontásban kapták meg, amelyet 
egyeztettek saját nyilvántartásukkal, az egyeztetésben a körzetes védőnők is részt vettek. 

c) A Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője megküldte az óvodaköteles életkort elérő 
bölcsődések, illetve a bölcsődében maradó óvodaköteles gyermekek adatait. 

d) Megkértük a kerületi nemzetiségi önkormányzatok nyilatkozatát arról, hogy igényt 
tartanak-e óvodai nemzetiségi anyanyelvi nevelésre a 2016/2017. nevelési évben. 

A kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező három-, négy-, ötévesek száma 
a 2016. január 19-én megkapott személyiadat- és lakcímnyilvántartási adatok alapján a 
következő: 

l. táblázat. A kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
2010 2011 2012 2013 
765 754 768 733 693 

A gyermekek születési száma 2015-ben csökkentjelentősen (~10%) az előző évekhez képest. 

Az adatok alapján a következő évekre vonatkozóan az óvodai létszám alakulásának 
tendenciáját vizsgáltuk. A 2. táblázat adatai alapján a következő években várhatóan több lesz 
az óvodába lépők száma, mint a 2016/20 l 7. nevelési évben. 
2 t. b l' t A . d k .. t l k ' k k l' . ' k. t . a aza. z ovo a o e es oru gyerme e szama neve esz even en . 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

2012.09.01-2013.08.31. között 2013.09.01-2014.08.31. között 2014.09.01-2015.08.31. között 
születettek száma születettek száma születettek száma 

667 792 758 

Az előjegyzés után megkíséreltük felkutatni azon gyermekeket, akik nem kérték felvételüket 
egyik kőbányai önkormányzati fenntartású óvodába sem. 
A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adataiból kiszűrtük az óvodai jogviszonnyal 
rendelkezőket. Kiszűrtük azokat a gyermekeket is, akikről igazolással rendelkezünk, hogy 
más kerületbe vagy egyéb fenntartású óvodába járnak, illetve az Önkormányzat nyilvántartása 
szerint külfóldön teljesítik az óvodakötelezettségüket 
Az óvodavezetők a részükre megküldött adatbázisban az illetékes védőnő adatai alapján 
megjelölték azoknak a gyermekeknek a nevét, akik tudomásuk szerint más óvodában 
rendelkeznek jogviszonnyal, vagy nem tartózkodnak a lakóhelyükön (elköltöztek, vagy a 
tartózkodási helyükön laknak). 
Az óvodavezetők az előjegyzést követően 2016. május 10-13. között egyeztettek a gyermekek 
felvételéről óvodavezetői körben és a Kőbányai Polgármesteri Hivatallal. A gyermekek 
felvételéről, a felvételi kérelem elutasításáról és a létszámok várható alakulásáról óvodánként 
felvételi jegyzőkönyv készült, amelyet az óvodavezetők 2016. május 19-éig megküldtek a 
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Kőbányai Polgármesteri Hivatal részére. Az alábbi táblázat az előjegyzés alapján 
intézményenként tartalmazza a férőhely-, valamint a létszámadatokat 

3. táblázat. Az előjegyzes utáni létszamadatok. 

Intézmény 

Kőbányai Aprók Háza Óvoda 331 295 140 91 49 

Kőbányai Bóbita Óvoda 157 146 59 46 13 

Kőbányai Csodafa Óvoda 218 211 78 54 24 

Kőbányai Csodapók Óvoda 108 105 36 27 9 

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 100 93 26 16 10 

Kőbányai Gépmadár Óvoda 179 164 61 54 7 

Kőbányai Gesztenye Óvoda 120 93 39 30 9 

Kőbányai Gézengúz Óvoda 100 95 25 17 8 

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 94 90 35 19 16 

Kőbányai Gyöngyike Óvoda 100 85 40 18 22 

Kőbányai Hárslevelű Óvoda 100 90 34 21 13 

Kőbányai Kékvirág Óvoda 172 172 52 39 13 

Kőbányai Kincskereső Óvoda 131 127 54 36 18 

Kőbányai Kiskakas Óvoda 194 180 62 44 18 

Kőbányai Mászóka Óvoda 160 144 57 38 19 

Kőbányai Mocorgó Óvoda 150 110 30 22 8 

Kőbányai Rece-fice Óvoda 102 93 40 26 14 

Kőbányai Zsivaj Óvoda 100 93 33 20 13 

Összesen 2616 2 386 901 618 283 

Az alábbi táblázatban látható az óvodai férőhelyek alakulása a kimenő nagycsoportosok és a 
bejövő óvodaköteles gyermekek számának függvényében. 

4 táblá7at A szabadférőhelyek alakulása -
Alapító okirat Felvett 

Szabad 
Be nem íratott 

férőhely az 
Intézmény szerinti gyermekek 

alapító okirat 
"keresett" 

létszám száma 
szerint 

gyermek (fő) 

Kőbányai Aprók Háza Óvoda 307* 87 12 9 

Kőbányai Bóbita Óvoda 157 49 10 ll 

Kőbányai Csodafa Óvoda 218 36 33 16 

Kőbányai Csodapók Óvoda 108 27 3 6 

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 100 17 5 2 

Kőbányai Gépmadár Óvoda 179 50 19 18 

Kőbányai Gesztenye Óvoda 120 28 21 10 

Kőbányai Gézengúz Óvoda 100 22 l l 
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Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 94 23 l 10 

Kőbányai Gyöngyike Óvoda 100 21 12 8 

Kőbányai Hárslevelű Óvoda 100 23 14 o 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 172 34 31 7 

Kőbányai Kincskereső Óvoda 131 27 13 6 

Kőbányai Kiskakas Óvoda 194 37 20 13 

Kőbányai Mászóka Óvoda 160 36 20 ll 

Kőbányai Mocorgó Óvoda 150 23 42 l 

Kőbányai Rece-fice Óvoda 102 o 13 3 

Kőbányai Zsivaj Óvoda 100 24 l 5 

Összesen 2616 589 271 137 

*A 2016/2017. nevelési évre vonatkozó adat 

A felvett gyermekek eloszlását vizsgáltuk a körzetes, kerületi nem körzetes, budapesti, illetve 
vidéki kategóriák között. 

5 táblázat A 201612017 nevelési évre felvett gyermekek lakóhely sz er inti megoszlása 

Intézmény 
Kerületi nem Nem kerületi 

Vidéki 
Összesen 

Körzetes 
körzetes (budapesti) felvett 

Kőbányai Aprók Háza Óvoda 67 17 2 l 87 
Kőbányai Bóbita Óvoda 32 ll 3 3 49 
Kőbányai Csodafa Óvoda 26 10 o o 36 
Kőbányai Csodapók Óvoda 16 ll o o 27 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 9 5 3 o 17 
Kőbányai Gépmadár Óvoda 41 5 2 2 50 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 15 12 o l 28 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 15 3 4 o 22 
Kőbányai Gyermekek Háza 

17 5 l o 
Óvoda 23 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda 15 2 3 l 21 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda 13 4 4 2 23 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 25 6 3 o 34 
Kőbányai Kincskereső Óvoda 13 ll 2 l 27 
Kőbányai Kiskakas Óvoda 18 19 o o 37 
Kőbányai Mászóka Óvoda 19 16 o l 36 
Kőbányai Mocorgó Óvoda ll 5 6 l 23 
Kőbányai Rece-fice Óvoda 18 5 2 o 25 
Kőbányai Zsivaj Óvoda 21 2 l o 24 
Összesen 373 162 39 15 589 
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Láthatóan nagy számban vannak azon gyermekek (162 fő), akiknek szülei nem a körzetes 
óvodát választották gyermeküknek. A kerületen kívüli (39+15 fő) gyermekek felvételét az 
óvodavezetők a felvételi jegyzökönyvben indokolták. 

A 2016/2017. nevelési év férőhelyeinek alakulását az l. diagram mutatja. 

140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
o 

!:il Befogadóképesség (fő) Óvodába lépők száma (fő) 

l. diagram. Az óvodaiférőhelyek alakulása a 2016/2017. nevelési év beiratkozási időszakában. 

Az óvodák befogadóképességét és a felvett gyermekek számát tekintve (1. diagram) látható, 
hogy minden, a felvételét kérő óvodaköteles gyermek elhelyezést nyert. A gyermekek 
elutasítására azért került sor, mert a szülő nem a körzetes óvodába kívánta beíratni a 
gyermekét. (Itt kell megjegyezni azt a körülményt, hogy a sok szülő két-három óvodában is 
előjegyeztette a gyermekét a biztos felvétel érdekében. Az óvodai felvételt nyert gyermekek 
száma 589, az előjegyzettek száma 786.) Valamennyi kőbányai lakó-, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező gyermek elhelyezést nyert, aki kért e a felvételét a kőbányai önkormányzati 
óvodák valamelyikébe. 

Az előző évek tendenciáját mutatja az óvodában maradó tanköteles gyermekek aránya. 
Kerületi szinten 283 gyermek (a tanköteles korú gyermekek 31 %-a) tölt még egy évet az 
óvodában. Az alábbi diagram szemlélteti az óvodában maradók arányát intézményenként 

60% 
50% 

40% 
30% 
200/o 

10% 
O% 

.................................... 38% 

25% 
....... 27% ~? 

.......... 22% 
11% 

2. diagram. Az óvodában maradó tanköteles gyermekek aránya. 
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A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján 137 gyermek szülei nem kérték a 
gyermek felvételét kőbányai önkormányzati óvodába. A 2. diagram adatai alapján látható, 
hogy amennyiben az összes, eddig nem jelentkezett gyermek kémé a felvételét, összességében 
akkor is elhelyezhetők lennének az intézményeinkben. 

100() 

800 
600 
400 
?00 

o 
Szabad A fehrétPh nwrt és ken!:>PU gyermekek 

összp;sen 

3. diagram. Az intézmények szabad férőhelyeinek a száma a 2016/2017. nevelési év elcyegyzésének időszakában, 
valamint a felvételt nyert és a keresett gyermekek száma összesen. 

A csoportok számának megállapítása érdekében a személyiadat- és lakcímnyilvántartás 
alapján kumuláltan végigvezettük a férőhelyek alakulását az óvodákban a 2018/2019. nevelési 
évig (a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan tényadatokkal számolva). 
A modellszámítás eredményeként a szabad férőhelyek számát a 4. számú diagram mutatja. 
(Az l. táblázat adatai szerint a Kőbánya területén élő 2012-ben született gyermekek száma 
közel azonos az előző és a következő évek adataival, a 2015-ös adat mutat csökkenést.) 

Zsivaj Óvoda 

Rece-fice Óvoda 

Mocorgó Óvoda 

Mászóka Óvoda 

Kiskakas Óvoda 

Kincskereső Óvoda 

Kékvirág Óvoda 

Hárslevelű Óvoda 

Gyöngyike Óvoda 

Gyermekek Háza Óvoda 

Gézengúz Óvoda 

Gesztenye Óvoda 

Gépmadár Óvoda 

Csupa Csoda Óvoda 

Csodapók Óvoda 

Csodafa Óvoda 

Bóbita Óvoda 

Aprók Háza Óvoda 

Óvodai szabad férőhely 2018/2019 
(fő) 

-100 

5 

-56--· 

-50 

... 11146 

.... 50 

---~3 

o 50 100 

4. diagram. Modellszámítás, a szabadférőhelyek számának alakulása a 201812019. nevelési évben. 
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4. diagram. Modellszámítás, a szabadférőhelyek számának alakulása a 2018/2019. nevelési évben. 

A modellszámítás szélsőséges viszonyokat prognosztizál. Egyes óvodák körzetes 
gyermekeinek száma meghaladja az intézmény férőhelyszámát, míg más óvodákban jelentős 
szám ú szabad férőhely várható. Ugyanakkor a túljelentkezők szükség esetén elhelyezhetők a 
helyileg közeli óvodában. Erre példa a Rece-fice és a Mocorgó Óvoda, a Gesztenye és a 
Kiskakas vagy a Kincskeresők Óvoda. A Gyermekek Háza túljelentkező körzeteseit a 
Mászóka Óvoda képes fogadni. A Gépmadár Óvoda körzetes gyermekeinek elhelyezése 
gondos szervezést kíván. 

A kerület óvodáibanjelenleg 102 csoport működik. 

Az Aprók Háza Óvoda két feladatellátási helyen működik. Az alábbi adatok alapján felmerül 
a telephelyen egy csoport Gelenleg nagycsoport) működésének megszüntetése, illetve egy 
csoport működésének szüneteltetése. 

6. táblázat. A Kőbányai Aprók Háza ÓVoda 2016. márciusi adatai a 2016/2017. nevelési év tervezéséhez. 

Alapító Jogszabály Várhatóan óvodába 
Tanköteles 

Intézmény 
okirat alapján Létszámadat 

korúak 
lépők száma a 

Szabad 
személyiadat- és szerinti meghatározott 2016. 03. 01. 

száma (fő) lakcímnyilvántartás 
férőhely 

férőhely férőhely 
adatai ala~án (fő) 

Kőbányai 

Aprók 
331 312 297 !41 86 89 Háza 

Óvoda 

A 6. táblázat 2016. márciusi adatai alapján látható, hogy az intézmény 89 szabad férőhellyel 
rendelkezik a 2016/2017. nevelési évben. Egy 24 fős csoport megszüntetése és egy 19 fős 
csoport működésének szüneteltetése esetén az óvodában 46 szabad férőhely maradna. 
Az előjegyzés után a következő tényadatokkal számolhatunk: 

a) 49 gyermek marad egy újabb nevelési évre az óvodában, 
b) 87 gyermek nyert felvételt az óvodába az alábbi megoszlásban. 

Összesen Körzetes 

87 67 

X. kerületi, de 
nem körzetes 

17 

Nem körzetes, 
budapesti 

2 

Nem körzetes 
vidéki 

l 

c) A nem körzetes, de kerületi gyermekek körzet szerinti megoszlása a következő. 

Intézmény 

Csodafa Óvoda 
Csupa Csoda Ovoda 
Csodapók Ovoda 
Gesztenye Ovoda 
Gézengúz Ovoda 
Gyermekek Háza Óvoda 
Mászóka Ovoda 
Összesen: 

Nem körzetes másik kőbányai 
óvodából felvett gyermekek száma 

9 

2 
o 
4 
o 
!7 

Körzetes, másik kőbányai óvodába 
felvett gyermekek száma 

o 

2 

o 

6 

d) Felvételt nyert hét nem óvodaköteles gyermek (a harmadik életévüket 2016 
szeptemberében, októberében töltik be, így jogszabály alapján felvehetők). 

e) A 24 fős csoport megszüntetésével az óvoda férőhelyeinek a száma 307. 
j) A felvenni tervezett (a fentiekben részletezett adatok szerint) 87 gyermekkel számolva a 

szabad férőhelyek száma 12. 
g) A 4. diagram prognózisát tekintve az óvoda 307 férőhellyel képes fogadni a 2018/2019. 

nevelési évben óvodába lépőket 
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A fenti számadatokat szigorúan nézve a második csoport szüneteltetése lehetséges lenne 
(tekintve, hogy 16 nem körzetes, illetve hét nem tanköteles gyermek felvétele is tervezett), 
azonban a személyes indokok (a testvér az óvodába vagy a szomszédos bölcsődébe jár, volt 
dolgozó unokája, együtt jártak bölcsődébe) alapján csökken a felszabaduló helyek száma. 
Megjegyzendő, hogy a felsorolt szempontok a kerületi önkormányzati óvodákban általában 
megjelennek, ezért vannak nagy számban (162) azok a gyermekek, akik kerületi 
önkormányzati, de nem a körzetes óvodába is kérték a felvételüket (az elutasított gyermekek 
kategóriában alapvetően azok a gyermekek vannak, akiknek szülei másik, nem a körzetes 
óvodába kérték a gyermek felvételét). 

A tényadatok alapján egy csoport megszüntetését javasol om. 

Az Nkt. 4. § ll. pontja szerint intézményátszervezésnek minősül minden olyan fenntartói 
döntés többek között, amely az alapító okiratban a nevelési feladatot ellátó feladatellátási 
helyenként felvehető maximális gyermeklétszám [Nkt. 21. § (3) bekezdés j) pontja] 
módosulásával jár. 

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó dönt a köznevelési intézmény 
átszervezésérőL 

A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó 
munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban [84. 
§ (7) bekezdés a) pontja]. A fenntartó tanítási évben, továbbá- a július-augusztus hónapok 
kivételével - nevelési évben óvodát nem szervezhet, illetve óvodai csoportot nem 
szerveztethet át [Nkt. 84. §(3) bekezdése]. 

Az átszervezés végrehajtásához meg kell kémi az érintett intézmény alkalmazotti 
közösségének és szülői szervezetének a véleményét. A vélemény kialakításához - az 
információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell 
biztosítani az érdekeltek részére [Nkt. 83. § (5) bekezdése]. A vélemény kialakításához a 
tervezetet az alkalmazotti közösség rendelkezésére kell bocsátani. 

A Kőbányai Aprók Háza Óvoda egy csoportjának megszüntetése után óvodánként a 
2016/20 l 7. nevelési évre a csoportok száma az alábbiak szerint alakul. 

7. táblázat. Az óvodai c k so porto tervezett szama. 

Óvoda Csoportok száma 

Kőbányai Aprók Háza 12 
Kőbányai Bóbita 6 
Kőbányai Csodafa 8 
KőbányaiCsodapók 4 
Kőbányai Csupa Csoda 4 
Kőbányai Gépmadár 7 
Kőbányai Gesztenye 5 
Kőbányai Gézengúz 4 
Kőbányai Gyermekek Háza 4 
Kőbányai Gyöngyike 4 

Kőbányai Hárslevelű 4 

Kőbányai Kékvirág 7 
Kőbányai Kincskereső 5 
Kőbányai Kiskakas 8 
Kőbányai Mászóka 6 
KőbányaiMocorgó 5 
Kőbányai Rece-fice 4 

Kőbányai Zsivaj 4 

Összesen: 101 
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Az óvodaibeírási dokumentumok teljes körű ellenőrzésére 2016. május 10-13. között került 
sor. 
Az előjegyzés adatai alapján a Hárslevelű Óvoda és a Mocorgó Óvoda csoportjai a 
2016/2017. nevelési évben várhatóan alacsony kihasználtsággal működnek. 

II. Hatásvizsgálat 

A csoport megszüntetése után felszabaduló helyiség tamaszobaként funkcionálhat. A 
tomaszoba berendezéséhez az eszközök az óvoda rendelkezésére állnak. 

A Kőbányai Aprók Háza Óvoda telephelyén működő Világoskék Csoport Gogszabály által 
meghatározott férőhelyszám a négyzetméter alapján: 24 fő) megszüntetéséhez az alapító 
okirat módosítását vonja maga után. A csoport megszüntetésével a hatályos alapító okiratban 
meghatározott 331 férőhely 307-re csökken. 

A megszűnő csoport ellátásához szükséges 2 fő óvodapedagógus és l fő dajka álláshely az 
intézmény engedélyezett alkalmazotti létszámának csökkentését vonja maga után. Az 
intézményben a 2016. évben 2 fő pedagógus és l fő konyhai alkalmazott vonul nyugdíjba, 
mindhárom alkalmazott a felmentési idejét tölti. Így a csoport megszüntetése nem jár 
alkalmazott elbocsátásávaL 

8. táblázat. A Kőbányai Aprók Háza ÓVoda álláshelyeinek alakulása. 

Megállapított 
Megállapított 

alkalmazotti 
Munkakör álláshelyszám 2016. 

alkalmazotti álláshely 

szeptember l-jéig 
2016. szeptember l-jétől 

(fő) 
(fő) 

Óvodapedagógus 29 27 
Pszichológus l l 
Dajka 13 12 
Pedagógiai asszisztens 4 4 
Óvodatitkár és technikai dolgozók 7,5 7,5 
Összesen: 54,5 51,5 

A Kőbányai Aprók Háza Óvoda egy csoportjának megszűnése elvileg a csoportszám alapján 
meghatározott dologi normatíva arányos megvonásával jár. Az egy (megszűnő) csoportra eső 
normatíva összege 2016 utolsó négy hónapjára kiszámítva 174 eFt. Az összeg nagyságára 
tekintettel nem javasolom a normatíva megvonását 

Javasolom a három megszűnő álláshelyre vonatkozó mindösszesen l 178 200 Ft összeg 
(934 800 Ft személyi juttatás és 252 400 Ft munkaadót terhelő járulék és szociális 
hozzájárulási adó) visszavonását. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Nkt. 83. § (7) bekezdése szerint a kőbányai nemzetiségi önkormányzatok bevonásával 
felmértük 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 előterjesztés 4. melléklete tartalmazza. 

Az Önkormányzat 2016. április 15-én megkérte a Kőbányai Aprók Háza Óvoda alkalmazotti 
közösségének és szülői szervezetének a véleményét az óvodai csoportok átszervezésérőL Az 
intézmény vezetője tervezetet készített egy óvodai csoport megszüntetéséről, illetve egy 
óvodai csoport megszüntetéséről és egy csoport működésének szüneteltetéséről. Az 
alkalmazotti közössé g és a szülői szervezet kialakította a véleményét, és 2016. május 9-én 
megküldte a polgármesteri Hivatal részére (5. melléklet) 
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A fenti táblázatban bemutatott létszámadatokra figyelemmel javasolom, hogy a 2016/2017. 
tanévben az 7. táblázatban feltüntetett számú óvodai csoport induljon. 

Az óvoda maximális férőhelyének csökkenésével járó intézmény-átszervezés okán az 
intézmény alapító okiratának módosítása szükséges. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. és 2. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. május )J)'; 

Tö~:f'pontból ellenjegyzem: 

Dr~tián 
jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

•• ./2016. (V. 26.) határozata 
a 2016/2017. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016/2017. 
nevelési évben induló óvodai csoportok számát az l. melléklet szerint határozza meg. 

2. Ez a határozat 2016. május 27-én lép hatályba, és 2017. április l-jén hatályát veszti. 

l. melléklet a . ..12016. (V 26.) KÖKT határozathoz 

A B 
l. Óvoda Tervezett csoportok száma 

2. 
Kőbányai Aprók Háza Ovoda 

12 (Újhegyi sétány 5-7.) 

3. 
Kőbányai Bóbita Óvoda 

6 (Halom u. 7 lb) 

4. 
Kőbányai Csodafa Ovoda 

8 (Újhegyi. sétány. 17-19.) 

5. 
Kőbányai Csodapók Ovoda 

4 (Mádi u. 127.) 

6. 
Kőbányai Csupa Csoda Ovoda 

4 
(Kőbányai u. 38.) 

7. 
Kőbányai Gesztenye Ovoda 

5 (Maglódi 8.) 

8. 
Kőbányai Gépmadár Óvoda 

7 
(Gépmadár u. 15.) 

9. 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 

4 
(Zágrábi u. 13/a) 

10. 
Gyermekek Háza Ovoda 

4 
(Kada u. 27-29.) 

11. Kőbányai Gyöngyike Ovoda 
4 

(Salgótarjáni ú. 47.) 

12. 
Kőbányai Hárslevelű Ovoda 

4 
Hárslevelű u. 5.) 

13. 
Kőbányai Kékvirág Ovoda 

7 
(Kékvirág u. 5.) 

14. 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda 

5 (Mádi u. 4-6.) 

15. 
Kőbányai Kiskakas Óvoda 

8 
(Mádi u. 86/94.) 

16. 
Kőbányai Mászóka Ovoda 

6 
(Ászok u. 1-3). 

17. 
Kőbányai Mocorgó Ovoda 

5 
(Kőbányai u. 30.) 

18. 
Kőbányai Rece-fice Ovoda 

4 
(Vaspálya u. 8-10.) 

19. 
Kőbányai Zsivaj Ovoda 

4 
(Zsivaj u. 1-3.) 

20. Összesen: 101 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12016. (V. 26.) határozata 
a Kőbányai Aprók Háza Óvoda átszervezéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016/2017. 
nevelési évtől átszervezi a Kőbányai Aprók Háza Óvoda csoportjait. 

2. A Képviselő-testület a Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) 
alapító okiratát az l. mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

3. A Képviselő-testület a Kőbányai Aprók Háza Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát 
segítő alkalmazottak álláshelyszámát 2016. szeptember l-jétől a 3. melléklet szerint három 
álláshellyel csökkenti 934 800 Ft személyi juttatás és 252 400 Ft munkaadókat terhelő járulék 
és szociális hozzájárulási adó csökkentésével egyidejűleg. A Képviselő-testület a l 187 200 Ft 
összeget a közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek 
tartaléka sorra rendezi. 

4. A Képviselő-testület a Kőbányai Aprók Háza Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát 
segítő alkalmazottak álláshelyszámát 2016. szeptember l-jétől a 4. melléklet szerint állapítja 
meg. 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert a költségvetési rendeleten történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

6. Ez a határozat 2016. május 27. napján lép hatályba. 
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J. melléklet a . ..12016. (V 26.) KÖKT határozathoz 
Okirat száma: K/15506/ /2016/11 

Módosító okirat 

A Kőbányai Aprók Háza Óvoda a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete által 2016. március 31. napján kiadott, K/15506/6/2016/11 számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) bekezdése alapján - ... szóló .. ./2016. (V. 26.) KÖKT határazatra figyelemmel - a 
következők szerint módosítom: 

l. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv pénzügyi
gazdálkodási feladatait a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent 
László tér 29.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
. t' m ezmeny 

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Aprók Háza Óvoda 200 

2 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 107 

63 Afld ll'' l T. .. e a ate atast szolga o mgat anva~yon: 
ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan 

helyrajzi rendelkezés joga funkciója, célja 
száma vagy a vagyon 

használati joga 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5- 42309/73 használati jog óvoda 

1 7. 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1- 42309/111 használati jog óvoda" 

2 3. 

Jelen módosító okiratot 2016. szeptember l. napjától kell alkalmazni. 
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Kelt: Budapest, 2016. 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. melléklet a . ..12016. (V. 26.) KÖKT határozathoz 
Okirat száma: K/15506/ /2016/II 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Aprók Háza Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

122 l h l ... te ep e1ye: 

telephely megnevezése telephely címe 

1 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. május 15. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
alapján ellátja a helyi óvodai nevelést és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelését. 

4 2 A k.l ' f" 'k o tsegvetest szerv oteve enysegene k'll h' k' "b a am aztartasi sza agazati l' esoro asa: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett 
gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától, 

b J a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, az 
óvoda zárva tartásának ideje alatti a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
étkeztetésének biztosítása, 

c) a pedagógiai program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekket 

d) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 

e) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel 
együtt nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, enyhe értelmi 
fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 

J] az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság 
véleménye alapján, 

g) speciális tehetséggondozó prograrnak szervezése hátrányos helyzetű gyermekek 
részére, 

h) tehetségpontként működhet. 

44 Ak"l 'k .. o tsegvetest szerv a apteve enysegene kk . f k . ' · r·1, ormanyzati un cw szermti megJe o ese: 

kormányzati 
kormányzati funkció megnevezése 

funkciószárn 

1 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 
3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
8 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
9 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
10 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület Bányató utca, 
Gergely utca 95-től és 114-től végig, Gőzmozdony utca, Gyömrői út 96-tól és 99-től 
végig, Lenfonó utca, Mélytó utca, Oltó utca, Pára utca, Sütöde utca, Szövőszék utca, 
Tavas utca, Újhegyi sétány, Újhegyi út 1-23-ig és 2-18-ig. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb öt év határozott 
időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb 
munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere 
gyakorolja. 

52 Ak""lt' t'. 'l lk l 'b 'll' 'l k" .. o segve estszervne a a mazas an a o szeme1ye JOgviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv pénzügyi-
gazdálkodási feladatait a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent 
László tér 29.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
mtezmeny 

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Aprók Háza Óvoda 200 

2 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 107 

63 Afld ll'' l T. .. e a ate atast szaiga o mgat anva~on: 
ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan 

helyrajzi rendelkezés joga funkciója, célja 
száma vagy a vagyon 

használati joga 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5- 42309/73 használati jog óvoda 

1 7. 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1- 42309/111 használati jog óvoda 

2 3. 

7. Záró rendelkezés 
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Jelen alapító okiratot 2015. június 15. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. szeptember 1. napján kelt, a 412/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozattal jóváhagyott 
alapító okiratát visszavon om. 

Kelt: Budapest, 2016. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Karm. rendelet 
5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kőbányai 
Aprók Háza Óvoda 2016. napján kelt, napjától 
alkalmazandó K/15506/ /2016/II okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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l. 

2. 
3. 
4. 

l. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

3. melléklet a . ..12016. (V. 26.) KÖKT határozathoz 

A 

Munkakör 

Ov odapedagógus 
konyhai alkalmazott 
Összesen: 

B 
Alkalmazotti létszám 

emelkedése 
(fő) 

2 

3 

4. melléklet a . ..12016. (V. 26.) KÖKT határozathoz 

A B 
Megállapított 

Munkakör 
alkalmazotti 

álláshelyszám 
(fő) 

Ovodapeda ógus 27 
Pszichológus 
Dajka 12 
Peda ógiai asszisztens 4 
Ovociatitkár és technikai dolgozók 7,5 
Összesen: 51,5 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Kimutatás a 2016/2017. óvodai nevelési év tervezéséhez 

2016. március 

Adatbázis alapján számított nyers adatok 

A B c D E F G H I 

Intézmény i: E ...o ~ ro 

- E 
·ro ·ro '0 - >-. ro ro "' i: ·~ :!:l N N- o v '2 -~ :§ ro ·ro 

-~ -~ ~o - • <!) <ll <!) <!) N .=: o t::--oE ·- t- .D 
~ "' t; ~ E ~.=:il - . '0 ~ ro ro o -ro ~->:J o -"'Q$ >-. ,i;:j ·ro - '(\) <!) ro- ... 

""-l "' E - > N 
o,.O '<U 

~:; --N -~-~.E --o o ~ l 2 ·ro ,§-o "' ro N ·- ~ ·ro ro "' :ca ,fr~ ro o:l ~ ~ -~ 
.D ..C~ EN "O <U N > i:~ 

§- ·§ ro -<ll := :g,:~ -gc; -v >i ro Cll- .§8~ ·ro o 
~ 

:o 
- <!) 

N <U N ~ >-. o.; '(\) ,DN> < N ~E ;..: - i: <ll N § ;z~- ~ ~ ro .u -"' o '(\) C/) ro -, :E ....J ~ C/) 

Kőbányai Aprók Háza Óvoda 331 312 19 297 34 141 86 89 

Kőbányai Bóbita Óvoda 157 147 10 148 9 59 51 17 

Kőbányai Csodafa Óvoda 218 200 18 204 14 78 75 17 

Kőbányai Csodapók Óvoda 108 100 8 105 3 37 27 13 

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 100 100 o 90 10 25 30 5 

Kőbányai Gépmadár Óvoda 179 175 4 166 13 61 55 19 

Kőbányai Gesztenye Óvoda 120 105 15 106 14 40 43 ll 

Kőbányai Gézengúz Óvoda 100 100 o 97 3 23 26 o 
Kőbányai Gyermekek Háza 94 94 o 87 7 35 39 3 

Óvoda 

Kőbányai Gyöngyike Óvoda 100 98 2 87 13 41 24 30 

Kőbányai Hárslevelű Óvoda 100 100 o 86 14 33 ll 36 

Kőbányai Kékvirág Óvoda 172 172 o 168 4 52 35 21 

Kőbányai Kincskereső Óvoda 131 123 8 127 4 54 16 42 

Kőbányai Kiskakas Óvoda 194 181 13 183 ll 63 35 39 

Kőbányai Mászóka Óvoda 160 150 10 146 14 58 35 37 

Kőbányai Mocorgó Óvoda 150 125 25 94 56 32 20 68 

Kőbányai Rece-fice Óvoda 102 96 6 86 16 39 49 6 

Kőbányai Zsivaj Óvoda 100 100 o 96 4 33 35 2 

Összesen 2616 247 8 138 237 3 243 904 706 455 



óvodavezetők által korrigált adatok 

A B c D E F G H I J K 
Ol) Ol) o; ·-'"' '"' ~.:!:: cn 
.el-o cn t: t: ro 

'0 '"' 
'(]) 

o N - ~ E ,fr~ v E N (]) ~ J. ~ Q. '"' > 
'"' o ..c ro ·- ~ ·- '(]) N -'o (]) 
N ..... '(]) - ~ 8 ~- cn ro = = cn '"' '~ ,§ o E ~'o - '2í ·- ~ ~ 
~ O. N C'i '"' 'o c ~~ '0 :§=2 r- ,.-., 

..c >-. N t: ~ t: '~ - = '(]) cn o cn ..... o >-:::: o (]) - Ol) -- v '(]) ~ '(])- '"' = (]) - '(]) 
I.Ó ~ ~ '~ ~ o > > ro ] ('lt:l,-., ':::l- ..c ·c E E a~ 

ro "'-o ro~ '0 ~ ---(]):r: - '0 '2 N "' 
ro = '~ \O N 1 

(]) o ,1i) Cl N O 
cn ·-

..... - (])....., 

Intézmény N = '"' ('l o cn > 
ro ,§ '2í 

5;~ l ot::+ cn '<ll N '~ ii ~o ~ ro '0 ':@ ·= cn '2í C"'(])u.l 
'2í o.; -t) .el (]) cn '~ = cn • .".., 

Ol) ro - cn - '-' 

"' ro '(]) o.; o; ~ . ..... ..:S- '(]) >-. 
~ 

(]) '"' ~..:s 
cn ~'E' u :52 ro ~~ 

ro v '0 . .".., .~ '~ ~ E - o.; - ro ·- (]) o >-. ·- "' N - (]) ro (]) > u~ 
':@ ':@ (]) '"' VJ :o N- N (]) t: ro ro > 

'0 N ~ (]) ro (]) cn ;o ~"8 g.'(]) C;: ~ E gp cn § ~ ~ > '(]) 
o. - ro E t: = > ~ 

N ·;;;: (]) '(]) 
E-< '(i) ro ....l "O '(]) "8 :o '"' '0 ~ :.;:: cn ro o- ~ >'-' Ol) 

~ > = ;;."' := ro ~ o '0 ;g '0 N >-.E ....., VJ N N N :z '"' VJ -<t: -<t: N cn 

Kőbányai Aprók Háza Óvoda 331 312 19 297 34 141 48 88 5 80 42 

Kőbányai Bóbita Óvoda 157 !47 10 148 9 59 12 40 7 43 6 

Kőbányai Csodafa Óvoda 218 200 18 204 14 78 5 41 32 43 12 

Kőbányai Csodapók Óvoda 108 100 8 105 3 37 7 29 l 25 7 

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 100 100 o 90 10 25 2 14 9 12 12 

Kőbányai Gépmadár Óvoda 179 175 4 166 13 61 6 48 7 44 17 

Kőbányai Gesztenye Óvoda 120 105 15 106 14 40 12 27 l 34 7 

Kőbányai Gézengúz Óvoda 100 100 o 97 3 23 l 17 5 13 7 

Kőbányai Gyermekek Háza 
94 94 o 87 7 35 9 16 10 30 -7 Óvoda 

Kőbányai Gyöngyike Óvoda 100 98 2 87 13 41 17 7 16 18 2 

Kőbányai Hárslevelű Óvoda 100 100 o 86 14 33 ll 19 3 8 25 

Kőbányai Kékvirág Óvoda 172 172 o 168 4 52 l 22 29 37 -ll 

Kőbányai Kincskereső Óvoda 131 123 8 127 4 54 8 37 9 14 27 

Kőbányai Kiskakas Óvoda 194 181 13 183 ll 63 6 45 12 29 27 

Kőbányai Mászóka Óvoda 160 150 10 146 14 58 12 35 ll 20 29 

Kőbányai Mocorgó Óvoda 150 125 25 94 56 32 6 21 5 14 63 

Kőbányai Rece-fice Óvoda 102 96 6 86 16 39 ll 28 o 35 9 

Kőbányai Zsivaj Óvoda 100 100 o 96 4 33 6 25 2 34 -5 

Összesen 2616 2478 138 2373 243 904 180 559 164 546 269 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszo Igáitatás i Főosztály 
Köznevelési és Ci viikapcsolati Osztály 

Iktatószám: 25/2016. 

;Kivonat a Kőbányai Bolgár Ön~ormán_yzat 
Képviselő~testületi ülésének jegyző.idinyvéből 

Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

2016. január 25. 

Nagy István 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

512016. (I._. 25.) Kőbánvai BolgáR· Önkm:m.ruu::zat _ .Képv!seiő-testületének 
!1atá.rozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2016/2017. tanévben nem tart igényt bo!gár anyanyelven folyó nevelésre az első 
óvodai beiratkozási évre. 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Budapest, 2016. február 26. 

A jegyzőkönyvi k~yo~át)~iteles: 
(\ \ \ v ,. ?;' 

Jógáné 
1

Jt:h~~~idHé~~~;t~ 
civil és nemz~tiségf~ci~rens 

l !02 Budapest, Szcnt László tér 29. • Levélcím: .1475 Budapest Pf 35. • Teiefön: 433-83-JO • Fax: 433-·82-35 

····-- ····~··.-·······~·········-·~""····--·········-~· 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási F őosztá1y 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

----·-··-----------------·-·---------·--·---··---······--···-····--------

Iktatószám: 27/2016. 

Kivonat a Kőbányai Görög Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzői{önyvéböl 

Az ülés időpontja: 

A kivouatot kap_ja: 

2016. január 18. 

Kollátosz Jorgosz 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

4i2016. (I. 18.) Kőbányai Giirög Önkormányzat Képviselő-testületének 
~táro za ta 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2016/20 I 7. tanévben nem tart igényt görög anyanyelven folyó nevelésre az első 
óvodai beiratkozási évre. 

Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Budapest, 2016. február 26. 

jegyzőkönyvi Jdvdh~t hiteles: 

i\.t ' ,,( :' ' :: 
l~ r"'-~0ll·.!",.-·V- .. · . . . , 

J ógáné Szabad, os <Henrietta 
civil és nernzetis~gi:referens 

l l 02 Budapest, Szent Lász1ó tér 29. • Levélcím: l 475 Budapest, Pf. 35. • Teleton: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 

........ .-~--·-·····-···- ···············----~- ~ ······················-·-------·····---···· ··········----~---- ---~-------· 



Az ülés időpontja: 

A kivon.atot kapja: 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktató szám: 29/2016. 

Kivonat a Kőbányai Horvát ÖnkQ~mányzat 
Képviselő-testületi ülésének iegvzőki:htyvéből 

2016. január 20. 

FUipovics Máté 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

4í20l6. (I. 20.) Kőbányai Hm·vát Önkormánvzat Képviselő-testületén~k. 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2016/2017. tanévben nem tart igényt horvát anyanyelven folyó nevelésre az első 
óvodai beiratkozási évre. 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Budapest, 2016. február 26. 

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



Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

-----····----

Iktatószám: 31120 16. 

Kivonat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpont,ja: 

Akivonatot kapja: 

2016. január 20. 

Wygocki Richárdné 
Elnök 

.Elnök: A K.épvíselő-testület 3 fővel határozatképes. 

6/2016. (I. 20.) Kőbányai Lertgyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
ludározata 
r3 ü::en. e12yhangú szavazattar)· \. -...,./ ' (...,..' ... 

1. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2016/2017. tanévben nem tart igényt lengyel anyanyelven folyó nevelésre az első 
óvodai beiratkozási évre. 

A Képviselő-testület feJ.kéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelös: elnök 

Budapest, 2016. febmár 26. 

' , .. 
::-· .. · ·: ' :·· 

'l í ' .. ( ... . 
. , . ' r ' ... · 
: L'f/~'.:.y . . 

Jógánk Slabados.H~1irietta 
ci v i l és nemzetiségi referens 

!102 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: l 475 Budapest, PL 35 • Telefon: 433··83-30 • fax: 433-82-35 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszo Igáitatás i Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktatószám: 33/2016. 

Kivonat a Kőbányai Német Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

2016. január 20. 

Inguszné dr. Barabás Rita 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

4/2016. (I. 20.} Kőbányai Német Önkormányz.at Kéi!viselő-testiiletén~.~ 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2016/2017. tanévben nem tart igényt német anyanyelven folyó nevelésre az első 

óvodai beiratkozási évre. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Budapest, 2016. február 26. 

! !02 Budapest Szent László tér 29. • Levélcím: J 475 Budapest, Pf 35 • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 

.......................... ······-~~·~···· ········································~·································· 



'>"-·y.\ 
-·····-~·1 ----~ Budapest Fő·város X. kerület 

Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

·----··········---·---·--·····-·-·-------------··-······---------·······---

Iktatószám: 35/2016. 

Kivonat a Kőbányai Önnény Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az Ulés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

2016. január 21. 

Bacsa Gyu.Ja 
Elnök 

Einöle A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

4/2016. (I. _ 11.) Kőbán:yai Önnény Öuko:rmány~~Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

1 . Kőbányai Örmény Önkmmányzat Képviselö-testülete a Budapest X., kerületében a 
20 I 6/2017. tanévben nem tart igényt örmény anyanyelven folyó nevelésre az első 
óvodili beiratkozási évre. 

2. A Képviselö-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelös: elnök 

Budapest, 2019.J~Qruár 26. 

A jegyzőkönYv i ÍÚ\Jonat 'hiteles: 
.\.;),i t''~~~ - - . 

Jógárlé siabadt)s Héniietta 
civil és nemzetiségi reférens 

l l 02 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35 • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 



Az ülés időpontja: 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktatószá1u: 37/2016. 

Kivonat a Kőb4Yyai Roma Önkormányzat 
Képviselő-testiHeti ülésének jegyzőkönyvéből 

2016.január 19. 

A kivo:natot kapja: Ge:rgely Károlyné 
Elnök 

:Elnök: A Képviselő-testület 3 tűvel határozatképes. 

5/2016. fL 19.) Kőbányai Roma Önko.rn!_ányzat Kéll!viselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2016/2017. tanévben nem tart igényt roma anyanyelven folyó nevelésre az első óvodai 
beiratkozási évre. 

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtéte lére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Budapest, 2016. február 26. 

A jegyzőlxöJÍyvi kivf.:u:),a1 hiteles: 

1!02 Budapest. Szent László tér 29. • Levélcím: !475 Budapest, Pf. 35." Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 

··························---··-··-············-·--



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktatószám: 39/2016. 

Kivonat a Kőbánvai Román Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzQkönyvéből 

Az íilés időp(mtja: 

A kivouatot kapja: 

2016.január 18. 

Papp Zoltán 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 2 fővel határozatképes. 

4/2016. (l 18.) Kőbányai Román Öuko:rmánvzat Képviselő-testiHetének 
határozata 

igen, egyhangú szavazattal) 

1. Kőbányai Román Önkonnányzat Képviselö-testülete a Budapest X., kerületében a 
16/20 17. tanévben nem tart igényt román anyanyelven folyó nevelésre az első 

óvodai beiratkozási évre. 

A Képviselö-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
fiatáridő: azormal 
Felelős: elnök 

Budapest, 2016. február 26. 

A. jegyzőkörtyvikiv()p.athlteles: 
";., <~. 

í1/~>üs~~:~~ ·; .···~ .. 
J ógáné Szabados Henrietta 
ci,;Ü és nenr~etiségi reí'er~ns 

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



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktatószám: 4li20 16. 

Kivonat a Kőbányai Ruszin Önkormányzat 
Képviselő-testiHeti ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

A. kivonatot kapja: 

2016. január 29. 

Zsig:ray Vahmtyina 
Elnökhelyettes 

:t~lnök: A Képviselő-testület 2 fővel határozatképes. 

4/2016. (I. 29.) Kőbánvai Ruszin Önko:rmánvzat Képviselő-testületének 
határozata 
(2 igen, egyhangú szavazattal) 

! . Kőbányai Ruszin Önkormányzat K.épviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2016/2017. tanévben nem tart igényt ruszin anyanyelven folyó nevelésre az első 
óvodai beiratkozási évre. 

A Képviselő .. testület felkéri az elnököt a szUkséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Budapest, 2016. február 26. 

A jegyzőkony:{i kivonat .hiteles: 
' " <v,·· ,, >) :;. 

i'\ \ . \ ., • 

Jóg~J;' ~:~~b~~~s Henrietta 
civil és nemzetisegi referens 

ll 02 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: l 475 Budapest, PC 35 • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszo lgáhatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktatószám: 43/2016. 

Kivonat a Kőbánvai Szerb Önkormányz!..! 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az iHés időpontja: 

A kivonatot kap,ja: 

2016. január 21. 

Szabó Bogdán i\rpád 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

4/2016. (I. 21.) Kőbánvai Szerb Önkormányzat Képviselő-testiiletének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2016/2017. tanévben nem tart igényt szerb anyanyelven folyó nevelésre az első óvodaí 
beiratkozási évre. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Budapest, 2016. február 26. 

'"• ·'· . . .• .. 

•1\~t\ r~~ .. /\ C' 
J ógáné ~zát;tÍdoSlf~ntietta 
civil és nemzetis~gireferens 

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



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

···········---·-··-·-··············-----~·····---

Iktatószám: 45/2016. 

Kivomtt a Kőbányai Uk..rán Önkormányzat 
Képviselő-testiHeti ülé~~nek jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

2016.jarmár 18. 

Petrovszka Viktória 
Elnök 

.Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

4/2016. (l. 18.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testmetének 

(3 igen, egyhangú szavazattal) 

1. Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2016/201 7. tanévben nem tart igényt ukrán anyanyelven folyó nevelésre az első óvodai 
beiratkozási évre. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelös: elnök 

Budapest, 2015. febmár 26. 

A j egyzőkönyvtk:1voh~t.hiteles: 

r~ .ir,_~;s:~-15> .· · 
Jógáné ~zatSijdns·H~nrietta 
civil és nem~etiségi referens 

--·-·--··-----·-----
ll02 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: !475 Budapest, Pf. 35 • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 



Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
11 08 Budapest, 

Újhegyi sétány 5.7 sz. 

Tel: 06/1/2650132 

E-mail: aprokoviOl@gmail.com 

, 
Ovodai csoportok átszervezése 

Tervezet 

, 
Kovács Róbert polgármester u·r részére! 

l 
c . l 
í l 
{ 



Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
ll 08 Budapest, 
Újhegyi sétány 5. 7 sz. 
Tel: 0611/2650132 
E-mail: aprokoviOl @gmail.com 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
ll 02 Budapest, 
Szent László tér 29. 

Tárgy: Tervezet, óvodai csopmiok átszervezésével kapcsolatban! 

Kovács Róbert polgármester Úr részére! 

Tisztelt polgármester Úr! 

Iktatószám:Sl-I/1/2016 

A 2016. április 15.-én kelt (K/22008/1/2016/II iktatószámú) levele alapján, a Kőbányai Aprók 
Háza Óvoda vezetője Gyéressy Éva, az alábbi tervezeteteket készítettem a 2016117-es 
nevelési év indításával, a csopmiátszervezéssel kapcsolatban: 

I. Tervezet egy csoport megszűntetése esetén: 

A Rózsaliget lakópark fokozatos átadása miatti gyetmeklétszám emelkedés indokolta azt, az 
intézkedést, hogy a Telephelyen 2012-ben a (Fenntartó jelzése szerint néhány évre), 
átalakításra került a tornaszoba. A 13. csoportba 24 nyári születésű kiscsopmios gyermeket 
vettünk feL 2012 szeptemberében 4 kiscsopmiot indítottunk l 07 fővel. Ezek a gyermekek a 
2014-es évben lettek nagycsoportosok. A 2014115-ös tanévben 6 nagycsoportunk volt. A 
csoportjaink maximálisfeltöltöttséggel müködtek. A jogszabályban meghatározott létszámon 
felül éveken keresztül többlet létszámokat kértünk meg. A legnagyobb alapterUletü (57m2) 
csoportszabába 28 gyermekjáti. 

A 20 15/16-os nevelési év tervezésekor (Bölcsődei, védőnői adatszolgáltatások) már láttuk, 
hogy a 13. kimenő nagycsoportot (ahol a tomaszoba müködött) nem tudjuk maximált 
létszámmal feltölteni, me1i csökken a gyermeklétszám a körzetünkben. 



------
Tanév Létszám Tényleges Felvett SNI BTM 

alapító okirat létszám/fő gyermekele gyermekek/fő gyermekek/fő 

szerint/fő 

2012/13 331 328 115 5 6 
----

2013114 331 322 117 4 10 

2014115 331 321 101 4 8 

2015/16 331 291 73 4 15 

Ebben a nevelési évben 7 nagycsop01ttal működünk (151 fő gyermekkel). Ebből 94 gyermek 
megy el iskolába. A táblázat adatai alapján 47 fő tanköteles és 10 fő év vesztes gyermek 
marad még egy évig óvodában. A 2016/17-es tanévben az 57 gyermeket, 2 évismétlő 

nagycsoportba, valamint az üres nagycsoportos férőhelyekre soroljuk be, a szülők 

egyeté1tésével. 

Emellett még három nagycsop01tunk lesz. Ez összesen 5 nagycsoportot jelent. Emellett még 

3 középső csoportunk lesz. 

A beiratkozás adatai alapján, jelentkezett (és felvételt nyerő) 84 fő kiscsop01tos, l fő középsős 
és l fő nagycsoportos gyermek. Szeretném jelezni, hogy a népesség nyilvántartó adatai szerint 

még 16 fő óvodaköteles, körzetünkbe tmtozó gyermeket keresünk. 
A fenti adatok tükrében, 4 ltiscsoport indítunk. 3 csoportot a főépületben és l-et a 

telep helyen. 
Összesen 12 csoport (8 csoport a főépületben, 4 csoport a telephelyen) indul! 

Az l. sz. mellékletben szereplő táblázat adatai tartalmazzák az egy csoport megszűntetésével 

kapcsolatos létszámokat 
A táblázat adataiból is látható, hogy 2016 szeptemberétől, 8 fő sajátos nevelési igényű (ebből 
előre láthatóan 5 fő autista) és 15 BTM -es gyennekünk lesz. 
A táblázatban jeleztem, hogy négy kisgyermek vár szakvéleményre. Ebből három esetben már 

rendelkezésünkre állnak az előzetes szakvélemények az autizmus spektrumzavar 

diagnózisáról, folyamatban van a szakértői bizottság végleges vizsgálata és az intézmény 

kijelölése. 
A Pedagógiai Programunkban rögzített szempontok alapján, intézményünk homogén 

csoportokkal működik. Az óvadánkat választó szülők számára is fontos a szempontot jelent a 

beiratkozáskor. Arra törekszünk, hogy a nevelési év indításakor homogén csapottokat 

szervezzünk a gyermekek életkora szerint. A nevelési célrendszerünk, a tanulásszervezési 

módszereink ennek alapján kerültek kidolgozásra. Pedagógiaí jó gyakorlatunk homogén 

életkori sajátosságokra alapozódik. 

Személyi feltételek: 

Egy óvodai csoport m~gszűntetésével 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajkai álláshely szűtme 

meg. A 2016-os évben l fő óvodapedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus és l fő konyhai 

dolgozó kíván nyugdíjba vonulni 40 év munkaviszonnyal. Mindhármm1 felmentési idejüket 



töltik. Így egy csoport megszűntetése esetén · nem kellene sem pedagógust sem dajkát 
elkülden ünk. 

A létszámadatok alapján, a telephelyen működő világoskék csoportból 
visszaalakíthatóvá válik a tornaszoba. A tornaeszközök és a bútorok, biztonsági kiegészítők 
(védőrácsok, háló stb.) rendelkezésünkre állnak. 

II. Tervezet kettő csoport megszűntetése esetén: 

A 2016. májusi beiratkozás létszámadataiból kitűnik, hogy a következő nevelési évben nincs 
mód még egy csoportszoba szüneteltetésére, mivel 12 csoportra van szükség ahhoz, hogy 
minden gyermeket homogén csoportba tudjuk sorolni! A csoportok létszámai minden 
csoportban a jogszabályban meghatározott minimum létszám fülött vannak. Vatmak olyan 
csapottok ahol a négyzetméter szerinti plusz létszámokat is meg kell kérnünk! 
Nem látjuk még pontosan, hogy a bevezetésre került családtámogatási kedvezmények 
hatására hogyan változik (esetleg emelkedik-e) a születések száma. A jövőben a létszámok 
tervezésénél ez is egy lehetséges szempont lehet. 

A gyenneklétszámok tekintetében az előrejelzések alapján amennyiben nem lesz jelentős 
emelkedés, akkor lehetövé válna a főépületben is egy csopmiszoba, tornaszabává alakítására. 
Ebben az esetben a főépületben működő hét csoportnak is lehetne tornaszabája a 2017118-as 
nevelési évtől. 

III. Intézkedések a csoportátszervezéssel kapcsolatban: 

l. A rendelkezésre álló létszámadatok és a beiratkozás adatai alapján az átszervezéssel 
kapcsolatos tervezet elkészítése. 

2. Az alkalmazotti· közösség tájékoztatása, a tervezet megismettetése, alkalmazotti 
értekezlet szervezése, lebonyolítása. (Az erről készültjegyzőkönyv mellékelve.) 

3. A Szülői Szervezet (továbbiakban SZSZ) tájékoztatása, a tervezet megismertetése, 
értekezlet összehívása, lebonyolítása a SZSZ tagjainak. (Az erről készült jegyzőkönyv 
mellékelve.) 

4. A fenntartói döntésről az alkalmazotti közösség tájékoztatása, SZSZ értekezlet 
összehívása. 

5. A fenntartói döntésről aszülők tájékoztatása, SZSZ étiekezlet összehívása. 
6. Fogadóórák keretében a szülők tájékoztatása az évismétlő gyermekek csoportba 

soroJásával kapcsolatban. 
7. A Fenntartói döntéstől függően, a személyi és tárgyi feltételekkel kapcsolatos 

feladatok lebonyolítása, a tomaszoba visszaalakítása. 



Mellékletek: 

l sz. melléklet: Létszámadatok és csoportok a 2017117-es tanévre 

2. sz. melléklet: Alkalmazotti közösségjegyzőkönyve 

3. sz. melléklet: Szülői Szervezetjegyzőkönyve 

Budapest, 2016-05-06 

* 
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Kiscsoportos: 
Középsős: 7 felvételt nyer l 
Nagycsoportos: 3 felvételt nyer: l 

ÓVoda összlétszáma: 
~B 

Maximális létszám: 307 Fő 
Megszűnő férőhely: 24 fő 

4 

l. sz. melléklet 



2. számú melléklet 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült 20 16-05-02-án, az Újhegyi sétány 5-7 számú Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda 
Földszinti piros csoportjában. 

Téma: a 2016/17-es nevelési év indításával, a csoportátszervezéssel kapcsolatos 
tájékoztatás, vélemény kialakítása. 

J elen vannak: 

l. Akopján Katalin Éva 
2. Balog Anikó 
3. B ed us Brigitta 
4. Beke Tibor 
5. Benyőné Both Krisztina 
6. Borbély Lászlóné 
7. Businé Szűcs Eszter 
8. Csányi Zoltáimé 
9. Csernyáimé Kiss Katalin 
10. Deliné Kovács Katalin 
ll. Erdélyi Zsuzsanna 
12. Farkas Anikó 
13. Ferenczi Katalin 
14. Gábor Anita 
15. Gádoros Éva 
16. Gregor Lajosné 
l 7. Gyéress y Éva 
18. Györgyné Békési Ilona 
19. Hargitainé Boda Ildikó 
20. Hirsch Gabriella 
21. Homokiné Kiss Ágnes 
22. Iláné Botos Anett 
23. Imre Zsuzsana 
24. Jakab Gréta 
25. Kelernenné Halmi Anita 
26. Kudettné Berta Judit 
27. Lukács Tímea 
28. Makkai Virgínia Vivien 
29. Márkiné Csonka Beát 
30. Molnár Evelin Tímea 
31. Molnár Józsefné 
32. Pereszlényi Ágnes 
33. Perjési Julianna 
34. Piffkó Mária 
3 5. Rácz Ágnes 
36. Simon Istvánné 
37. Streit Anita 



38. Szabó Krisztina 
39. Szabó Rebeka 
40. Talcsandné Blaski Éva 
41. Tasi Zsuzsanna 
42. Tóthné Somogyi Zsuzsanna 
43. Turcsikné Szuhanek Alíz 
44. Túri Sándorné 
45. Varga Erika Mária 
46. Várnagyné Szabó Mária 
47. Végh Ferencné 
48. Veress- V écsi Boglárka 
49. Vetráné Morvai Viktória 
50. Vitányi László 
51. Vitányi Lászlóné 
52. Zs. Szilágyi Katalin 

Igazolt távollévők: Kissné Mátrai Bernadett, Petró Sarolta, Szabolcsi Éva 

Gyéress y Éva óvodavezető köszöntötte az alkalmazotti értekezleten jelen lévő kollégákat. 

Az Óvodavezető elmondta, hogy Kovács Róbert 2016. április 15.-én kelt (K./22008/1/2016/II 
iktatószámú) levele alapján, (melynek tartalmáról és az ezzel kapcsolatos feladatokról az 
alkalmazotti közösség tagjai részletes tájékoztatást kaptak) elkészítette a kéti tervezetet. 
A korábbi rendkívüli értekezleteken részletesen ismertetett tényadatok alapján, valamint a 
beiratkozás tükrében k~szült el az anyag. 
A tervezet elkészítésében részt vettek a munkaközösség vezetők, a vezető helyettesek és a 
Közalkalmazotti Tanács tagjai (továbbiakban vezetés). 
A végleges számadatokat a beiratkozást követően még pontosítani szükséges. 

Gyéressy Éva ismertette az alkalmazotti közösség tagjaival a tervezet tartalmát Kérte a 
kollégákat, tegyék meg hozzászólásaikat 

Piffkó Mária vezető helyettes felszólalásában elmondta, mivel a tervezet a vezetés 
bevonásával készült, a lehiakkal egyetért. 

A kollégák összefoglalva kiemelték azt, hogy amennyiben lehetőség van rá és a beiratkozás 
létszámadatai lehetövé teszik, a következő tanévben egy csoport keriiijön megszüntetésre. 
Ebben az esetben nem kerülne sor álláshelyek megszűntetésére sem, hiszen 3 dolgozó 
nyugdíjba vonul, jelenleg felmentési idejüket töltile 

Túri Sándorné elmondta, hogy évek óta nagyon magas csoportlétszámokkal működiink. 
Amennyiben a beiratkozás adatai lehetövé tennék, akkor 25 főnél többre nem lenne célszerü 
feltölteni a csopmiokat. A kiilönleges bánásmódot igénylő gyermekek számának emelkedése 
miatt a differenciált fej iesztés megvalósítása sokkal hatékonyabb lenne. 
Zs. Szilágyi Katalin munkaközösség vezető hozzászólásában utalt arra, hogy évről évre 
emelkedést nmtat az autista és a beilleszkedési nehézséggel kiizdő gyermekek száma. A 
következő tanévben az előzetes szakvélemények alapján 5 fő autista kisgyermek jár majd a 
csoportokban. Eredményes fejlesztésükhöz elengedhetetlen az autizmus specifikus környezet 
megteremtése, az elegendő személyes tér kialakítása. A beilleszkedési nehézségekkel küzdő 



------------------------- -----

gyermek számára is kiemelten fontos a megfelelő tér. A csoportszobáink kicsik és zsúfoltak, a 
gyermekek szempontjából optimális lenne a kisebb csoportlétszám a törvényi kereteken belül. 

Imre Zsuzsanna munkaközösség vezető elmondta, hogy az alkalmazotti közösség nagyon örül 
annak, hogy a telephelyen újra működni fog egy tornaszoba. A tomaszoba helyén müködő 
csoportnak nagy nehézséget jelentett és jelent, hogy messze van a mosdó, amit három csoport 
(75 gyermek) használt. A tomaszobát a korábbi működésekor már kialakult gyakorlat szerint 
főépületbe járó gyermekek is használni fogják. A legkisebbek számára nehézséget jelent az 
öltözködés-vetkőzés és a telephelyre való átjutás. Nagyon komoly szervezést igényelt a 
tomaszoba használata annak érdekében minden csoport bejusson. Ezért a jövőben 
amennyiben a létszámadatok úgy alakulnak, nagy szükség lenne . a főépületben is egy 
tomaszoba kialakítására. 

Tóthné Somogyi Zsuzsanna, a Közalkalmazotti Tanács elnöke is egyetértését fejezte ki az 
elkészült tervezettel kapcsolatban. 

Gyéressy Éva kérte a vezetést, hogy 2016.05.06.-án 17.00 órakor tájékoztató értekezleten 
beszéljék át a beiratkozás adatai alapján a végleges tervezetet, melyre az SZMK elnökét is 
meghívjal 

Gyéressy Éva óvodavezető kérte az alkalmazotti közösség megjelenttagjait, kézfeltartással 
szavazzanak arról, hogy a jegyzőkönyvbe foglalt véleménnyel és az óvodavezető által 
készített tervezettel egyet értenek, vagy sem. 

Ezek után az alkalmazotti kör tagjai kézfenntartással fejezték ki egyetértésüket. 

Az Alkalmazotti kor 100°/o-os arányban elfogadta a jegyzőkönyvben rögzített 
észrevételeket, véleményeket és egyetértését fejezte ki az óvodavezető által készített 
tervezetben foglaltakról. 

Gyéressy Éva óvodavezető megköszönte az Alkalmazotti Közösség részvételét értekezleten, 
és további jó munkát kívánt minden kollégának. 
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J elen l éti ív 

Időpont: 2016-05-02 
Téma: a 2016117-es nevelési év indításával, a csoportátszervezéssel kapcsolatos 

vélemény kialakítása. 

l. Akopján Katalin Éva 

2. Balog Anikó 

3. Bedus Brigitta 

4. Beke Tibor 

5. Benyőné Both Krisztina 

6. Borbély Lászlóné 

7. Businé Szűcs Eszter 

8. Csányi Zoltánné 

9. Csemyákné Kiss Katalin 

l O. Deliné Kovács Katalin 

ll. Erdélyi Zsuzsanna 

12. Farkas Anikó 

13. Ferenczi Katalin 

14. Gábor Anita 

15. Gádoros Éva 

16. Gregor Lajosné 

17. Gyéressy Éva 

18. Györgyné Békési Ilona 

19. Hargitainé Boda Ildikó 

20. Hirsch Gabriella 

21. Homokiné Kiss Ágnes 

22. Iláné Botos Anett 

23. Imre Zsuzsana 

24. Jakab Gréta 

25. Kelemenné Halmi Anita 

26. Kudettné Berta Judit 

27. Lukács Tímea 

28. Makkai Virgínia Vivien 
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29. Márkiné csonka Beáta 

30. Kissné Mátrai Bernadett 

31. Molnár Evelin Tímea 

32. Molnár Józsefné 

33. Pereszlényi Ágnes 

34. Perjési Julimma 

3 5. Petró Sarolta 

36. Piffkó Mária 

37. Rácz Ágnes 

38. Simon Istvánné 

39. Streit Anita 

40. Szabó Krisztina 

41. Szabó Rebeka 

42. Szabolcsi Éva 

43. Talcsandné Blaski Éva 

44. Tasi Zsuzsanna 

45. Tótlmé Somogyi Zsuzsanna 

46. Turcsikné Szuhanek Alíz 

4 7. Túri Sándorné 

48. Varga Erika Mária 

49. Várnagyné Szabó Mária 

50. Végh Perenené 

51. V eress- V écsi Boglárka 

52. Vetróné Morvai Viktória 

53. Vitányi László 

54. Vitányi Lászlóné 

55. Zs. Szilágyi Katalin 
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3. sz. melléklet 

. JEGYZŐKÖNYV 

Készült 2016. május 3-:án a Budapest, Újhegyi sétány 5-7. sz. Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
Földszinti piros csoportjában. 

Téma: A 2016117-es nevelési év indításával, a csoportátszervezéssel kapcsolatos 
tájékoztatás, véleményezés. 

Jelen vannak az óvoda részéről: 

Gyéressy Éva 
Piffkó Mária 
Akopján Katalin 

Szülők részéről: 

V ellain é F ó ri án Erika 
Börcsök Anna 
Zakhar Eszter 
Bányai Ágnes Pálma 
Varga Krisztina 
Gulyás-Nádaskay Ildikó 
Pmiörő Ágnes 
Hitka Hajnalka 
Dr. Komoróczi Bernadett 
Virág Szilvia 
Boros Anita 
Polonkainé Aszalás Krisztina 
Haberléné Horváth Erika 
Takács Andrásné Dr. Németh Éva 

óvodavezető 

óvodavezető helyettes 
jegyzőkönyvvezető 

világoszöld csoport 
emeletikék-piros csoport 
emeleti kék csoport 
l il a csoport 
világosbarna csoport 
fóldszinti kékcsoport (SZSZ elnöke) 
emeleti piros csoport 
zöld-sárga csoport 
narancssárga csoport 
bordó csoport 
földszinti piros csoport 
fóldszinti kék csoport 
világosbama csopmi 
emeleti kék-piros csoport 

Gyéressy Éva óvodavezető köszöntötte a Szülői Szervezet (továbbiakban SZSZ) megjelent 
tagjait. Elmondta, hogy az értekezlet témája a 2016/17-es nevelési év indításával, a 
csopmiátszervezéssel kapcsolatos tájékoztatás és véleményezés. 

Tájékoztatta az értekezleten jelenlévőket, hogy az SZSZ tagok és minden érdeklődő szülő 
kézhez kaphatta és áttanulmányozhatta Kovács Róbert polgátmester úr (K/22008/2/20 16/II. 
iktatószámú) levelét. Az elmúlt időszakban- a csoportok részére- szervezett szülői 
értekezleteken megjelent szülők tájékoztatást kaptak arról, hogy mi indokolja a 
csoportátszervezést 



Részletesen ismertette a szülőkkel a létszámadatok · alakulását, illetve a lehetséges 
forgatókönyvet egy-illetve két csoport megszüntetése esetén. Részletesen ismertette, milyen 
intézkedések szükségesek az óvoda részéről a tomaszoba kialakításához. 

Felkérte a Szülői Szervezet elnökét, még egyszer tájékoztassa a szülőket Kovács Róbert 
polgármester úr levelének tartalmáról, a csoportszervezéssel kapcsolatban. 

Gulyás-Nádaskay Ildikó (SZSZ elnök) összefoglalta a csoportmegszüntetéssel kapcsolatos 
fontosabb észrevételeket, egyben javaslatot tett a szülőknek az ezzel kapcsolatos vélemény 
kialakításához. 
Kérte a vezetést, hogy a következő év tervezésénél az alábbi szempontokat tartsa szem előtt: 

• A beiratkozás -létszárnadataitól függően vezetés továbbra is homogén csoportok 
kialakítására törckedjen. 

• Arnennyiben lehetőség van rá, ne töltse felmaximális létszámra a csoportokat (28 fő). 
• Gyógypedagógusként úgy gondolja, hogy tomaszoba kialakításával a differenciált 

fejlesztés még hatékonyabbá válik. 

Ezt követően kétie a jelen lévőket, hogy tegyék meg javaslataikat, hozzászólásaikat, tegyék 
fel kérdéseiket. 

Dr. Komoróczi Bernadett hozzászólásában elmondta, hogy a gyem1ekek megfelelő fejlesztése 
érdekében támogatja az Elnök Asszony szempongait Az óvodaválasztáskor neki is fontos 
szempont volt, hogy gyermeke homogén csoportba kerüljön. A következő nevelési évben csak 
egy csoportszoba ·kerüljön megszüntetésre. Amennyiben a későbbiekben lehetőség lesz rá, 
mett csökkern1e a gyermeklétszám, a főépületben is kerüljön kialakításra egy tomaszoba. 

Varga Krisztina a telephelyen lévő világosbama csoport képviselője utalt rá, hogy örömmel 
veszik tudomásul, hogy a tomaszoba újra kialakításra kerül. Kiemelte, hogy a gyermekeknek 
nagy szükségük lenne nagyobb térre az egészséges fejlődés szempontjábóL 

Polonkainé Aszalás Krisztina javasolta a jelen lévő szülőknek, hogy az Elnök Asszony 
felhatalmazást kapjon arra, hogy a beiratozás létszámadatainak fliggvényében készítse el a 
szülői véleményt a csoportátszervezéssel kapcsolatban. 

Gulyás- Nádaskay Ildikó vállalta a feladatot, egyben utalt arra, hogy az óvodavezetővel 
folyamatosan egyeztet a létszámokróL 

A Szülői Szervezet elnöke kérte a szülőket, hogy kézfenntartással szavazzanak arról, hogy 
támogatják a telephelyen lévő tomaszoba visszaállítását! 

A Szülői Szervezet jelenlévő tagjai 100°/o-os arányban elfogadták a csoportátszervezéssel 
kapc::solatos átszervezést! 



Végezetül Gyéressy Éva óvodavezető megköszönte a szülők részvételét az értekezleten. 

Budapest, 2016-05-03 · 

~~~-i (tvll ~-~ 
••••••••••••••• ~ ............ 6 .......................... . 

Jegyzőkönyvvezető 



1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7 sz. Kőbányai AprókHáza Szülői Szervezetének 
véleménye a 2016/17 nevelési évre tervezett csoportátszervezéssell<.apcsolatban! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A szülői munkaközösség nevében nagyon örülünk annak, hogy a korábban is tornaszabaként 
működő csoportszoba ismét az eredeti funkciójának megfelelően visszaalakításra kerül a 
telephelyen. Az ehhez szükséges berendezési eszközökkel az óvoda rendelkezik. 

A 2016/2017 nevelési évtől (az előzetes becslések a beiratkozás adatai szerint), 4 óvodai 
kiscsapott indítását tervezi Gyéressy Éva óvodavezető asszony. Jelenleg 7 nagycsoport 
működik. A tanköteles gyerekek egy része (47 fő) valamint az év vesztes gyermekek (10 fő) 
nem lépnek iskolába (összesen 57 fő évismétlő nagycsoportos), így őket kettő csoportba és a 
jelenleg üres nagycsoportos férőhelyekre lehet besorolni. 

Az óvoda évek óta homogén csoportokkal működik, az általunk is elfogadott Pedagógiai 
Program szerit Szülői szemmel nagyon fontosnak tatjuk, hogy a továbbra is törekedjen a 
vezetés arra, hogy a csoportokba azonos életkorú gyermekek kerüljenek. Nem támogatjuk a 
vegyes csoportok kialakítását. 

Nagyon örülünk annak, hogy lehetőség van csopmtszoba átszervezésére, de nem azon áron, 
hogy vegyes csoportok létesüljenek. Gyógypedagógusként úgy gondolom, hogy homogén 
csoportokban a differenciált fejlesztés így eredményesebb és hatékonyabb. 

Összegezve a telephelyen egy mozgásfejlesztő szoba kialakítását támogatjuk, és köszönjük, 
valamint kétjük, hogy amennyiben a következő években tovább csökkenne a gyereklétszám a 
lakótelepen, akkor a főépületben is egy tomaszoba létesülhessen. 

lJ gy gondoljuk, hogy a<mozgásfejlesztő helyiséget sokoldalúan ki lehetne használni, amely 
egyben fejlesztő szabaként (terápiás mozgásfejlesztés) is funkcionálhatna és lehetőséget adna 
rendezvények megszeivezésére is. A Telephely egy önálló óvoda a létszámát tekintve, ezétt 
ha megoldhatóvá válik, a főépületben is nagy szükség lenne tornaszobára! 

Nagy örömünkre szolgál, hogy elkészült a műf1ives pálya, ílletve bizonyos területek müfüvel 
történő borítása, hiszen ez is a mozgásfejlesztést és az egészséges környezet megteremtését 
szolgálja gyermekeinknek. Ezúton szeretném a szülői munkaközösség nevében ismét 
megköszönni. 



Nagyon fontosnak tartanánk, ha a jövőben, főépületben is a- gyermeklétszám csökkenésének 
függvényében- kialakítható lenne egy tornaszoba. jelenleg a kisméretű csoportszobákban 
nincs megfelelően megoldva a gyermekek mozgásfejlesztése, annak ellenére, hogy az 
óvodapedagógusok minden tőlük telhetőt megtesznek 

Bp. 2016-05-06 

A szülők nevében Tisztelettel: 

Gulyás-Nádaskay Ildikó 
Szülői Munkaközösség Elnöke 



Jelenléti ív 

Időpont: 2016-05-03 

Téma: a 2016117-es nevelési év indításával, a csoportátszervezéssel kapcsolatos tájékoztatás, vélemény 
kialakítása. 
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Intézmény részéről jelen vannak: 

l. Gyéressy Éva óvodavezető 

2. Piffkó Mária vezető helyettes 
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