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Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (l)
bekezdésében foglaltak szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
2015. szeptember 1-től hatályba lépett a Nkt. 8. § (2) bekezdése, miszerint a gyermek abban
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete indokolja.
A Nkt. 49. §-a értelmében az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az
óvodába a gyermek – a törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után
vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek
felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni,
amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről, valamint az
óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok
véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
A Nkt. 83. § (2) bekezdése b) és d) pontja alapján a fenntartó dönt az óvodába történő
jelentkezés módjáról, meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok
számát. Ugyanezen törvény 4. számú melléklete szerint az óvodai minimum csoportlétszám
13, a maximum 25, az átlaglétszám 20 fő.
Az óvodák alapító okirata tartalmazza az elhelyezhető maximális gyermeklétszámot, mely
szerint az I.sz. Összevont Óvodában 332 fő, a II.sz. Napsugár Óvodában 139 fő, a III.sz.
Összevont Óvodában 330 fő helyezhető el.
Az óvodai beíratás 2016. május 18-19-20-án lezajlott. A szülők kiértesítése a gyermekek
felvételéről 2016. június elején megtörténik. Ezt követően az óvoda vezetőjének döntése ellen
a szülő fellebbezést nyújthat be az önkormányzat jegyzőjéhez.
A 2016. szeptember 1-jétől induló nevelési évre vonatkozó előzetes felvételi adatok a
következőképpen alakulnak:
I.sz. Összevont Óvoda:
-

90 gyermek megy iskolába, 31 fő tanköteles marad vissza az óvodában,
az összes beiratkozott gyermek 112 fő az előjegyzettekkel együtt
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-

további előjegyzésben marad 19 fő
a felvett gyerekekből mind a 112 fő kerületen belüli
a létszám 2016. december 31-ig 296 fő lesz.

II.sz. Napsugár Óvoda
-

30 gyermek megy iskolába, 14 fő tanköteles marad vissza az óvodában,
az összes beiratkozott gyermek 47 fő, melyből az előjegyzettekkel együtt felvételt
nyer 32 fő, további előjegyzésben marad 6 gyermek
a felvett gyermekekből mind a 32 fő kerületen belüli
a létszám 2015. december 31-éig 130 fő lesz.

III.sz Összevont Óvoda
-

49 gyermek megy iskolába, 30 fő tanköteles marad vissza az óvodában,
az összes beiratkozott gyermek 62 fő, melyből az előjegyzettekkel együtt felvételt
nyer 62 fő
a felvett gyerekekből 54 fő kerületen belüli, 8 fő kerületen kívüli
a létszám 2015. december 31-ig előreláthatóan 250 fő lesz.

A fentieket figyelembe véve a 2016/2017-es nevelési évben az indítható csoportok száma és a
2016. szeptember 1-jén óvodába járó gyerekek száma a következőképpen alakul:
I.sz. Összevont Óvoda
Csillag u. 1. tagóvoda
Grassalkovich u. 86. tagóvoda
Rézöntő u. 24. tagóvoda
Szitás u. 99. székhely
Templom u. 10. tagóvoda
Templom u. 167. tagóvoda
Összesen:

2 csoport
2 csoport
4 csoport
2 csoport
2 csoport
2 csoport
14 csoport

41 fő
45 fő
76 fő
43 fő
43 fő
48 fő
296 fő

II.sz. Napsugár Óvoda
1239. Grassalkovich út 297.

5 csoport

130 fő

III.sz Összevont Óvoda
Pistahegyi köz 1. tagóvoda
Béke utca 36. tagóvoda
Összesen:

8 csoport
3 csoport
11 csoport

183 fő
67 fő
250 fő

A csoportok működéséhez a fedezetet a Nkt. 88. §-ában előírtak szerint az állami költségvetés
és a fenntartó, a működtető hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak térítési díja egészít
ki. A fenntartó, a működtető biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások,
többletlétszámok fedezetét is.
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Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntés meghozatalát.
Határozati javaslatok
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016.(VI.07.) határozata a 2016/2017. nevelési évben az I. sz. Összevont Óvodában
indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az I.sz. Összevont Óvodában a 2016/2017. nevelési évben 14 óvodai csoport
működését engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016.(VI.07.) határozata a 2016/2017. nevelési évben a II. sz. Napsugár Óvodában
indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. az II.sz. Napsugár Óvodában a 2016/2017. nevelési évben 5 óvodai csoport működését
engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
3.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016.(VI.07.) Ök. határozata a 2016/2017. nevelési évben a III. sz. Összevont
Óvodában indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. a III.sz. Összevont Óvodában a 2016/2017. nevelési évben 11 óvodai csoport
működését engedélyezi.
II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2016. május 24.
Haraszti Erika
gazdasági ügyintéző
az előterjesztés készítője

Szegény Ákos
osztályvezető
előterjesztő

