
Tisztelt Kulturális és Köznevelési Bizottság! 
  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2)              
bekezdés d) pontjának értelmében az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok           
számát a fenntartó határozza meg, továbbá az Nkt. 25. § (7) bekezdése szerint engedélyezi a               
maximális csoport létszámtól való eltérést. 
  
1. A Humánszolgálati Igazgatóság Köznevelési csoportja az intézményektől a 2017. május           
02- és 05-e, továbbá a május 05-e és augusztus 22-e között óvodákba jelentkezettek             
adataiból kiszűrte a párhuzamosan több óvodába is felvételt kérő gyermekeket. Így kapott            
valós képet arról, hogy a 2017/2018-as nevelési évben mennyi újonnan jelentkezett           
óvodáskorú gyermek ellátásáról kell gondoskodni a kerületi önkormányzati fenntartásban         
lévő óvodákban. 
A túljelentkezés mértéke az egyes régiókban az idei évben is eltérő volt. Legjelentősebb             
mértékben a Lágymányosi régióban tapasztalhattunk érdeklődést: 155 szabad férőhelyre         
240 jelentkezés érkezett. Ezen túl Dél-Kelenföldön is jelentős túljelentkezés mutatkozott:          
151 szabad férőhelyre 184 jelentkezést adtak be. A Gazdagréti Óvoda székhelyén           
rendelkezésre álló 60 szabad férőhelyre 94 jelentkezést regisztráltunk, mely szintén          
magasnak tekinthető. Az elmúlt években tapasztalt megnövekedett érdeklődés a Sasadi          
Óvodák (pl.: Sasadi Óvoda Tesz-Vesz Óvoda telephelyen 23 szabad férőhelyre 38           
jelentkezés, Sasadi Óvoda Törcsvár Óvoda telephelyen 33 férőhelyre 50 jelentkezés) iránt           
továbbra is megmaradt. Albertfalván, Észak-Kelenföldön, Kelenvölgyben és a        
Szentimrevárosi régióban enyhe túljelentkezést dokumentáltunk. 
  
A jelentkezések adatai: 
  
• Az önkormányzati óvodákba 2017. május 02 - 05-e között 1612 jelentkezés történt,             

melyből valós 1435. 

• A nyár során újabb gyermek (89 fő) óvodai férőhely iránti kérelmét tették meg. 2017.               
augusztus 22-éig 1524 jelentkezés regisztrációja történt. A többszörös jelentkezők         
kiszűrése után: 1339 fő valós jelentkezéséről tudunk. 

• A várhatóan szabad férőhelyek száma 2017/2018. nevelési évre 1352 (2016/2017.           
nevelési évre ez a szám 1403 volt). 

• Az 1339 gyermekből az óvodák 929 gyermeket vesznek fel első körben. Előjegyzett             
gyermekek száma december 31-éig 287 fő, 2018. április 15-éig pedig 67 fő. A             
jelentkezők közül megalapozottan a későbbiekben 10 fő óvodai nevelés alóli          
felmentését kérte (1. számú melléklet). 



• A 258 intézményekre kiterjedő elutasításból 100 főt az adott intézmény saját            
hatáskörében felvett valamelyik épületébe, 112 főt másik óvoda első körben felvett,           
valós elutasításra 46 fő esetében került sor. Ezekben az esetekben a jelentkezők            
semmilyen módon nem kötődnek a kerületünkhöz (lakcím, tartózkodási hely, egyik          
szülő sem dolgozik Újbudán). 

• Másodfokú eljárásra – fellebbezésre 6 esetben került sor, melyből egy gyermek esetében             
két helyszínt érintve történt a fellebbezés benyújtása, így a másodfokú jogorvoslat           
valósan 5 gyermeket érint. Az eljárás során mind az 5 gyermeknek tudtunk férőhelyet             
biztosítani. 

• Az idei évben is gondot fog okozni a 3. életévüket 2018. január 1-e után betöltő                
gyermekek óvodai elhelyezése, ők 67-en vannak. Közöttük is vannak olyanok, akik           
több helyre jelentkeztek. Ezeknek a gyermekeknek egy része bölcsődében marad, más           
része egyéb, nem önkormányzati fenntartású óvodában nyer elhelyezést, vagy még egy           
esztendeig családjában nevelkedik, ill. egy részüknek feltétlenül szükséges lenne óvodai          
férőhelyet biztosítanunk a 3. életév betöltése után. Becslésünk szerint ez az idei évben             
is kb. 30 gyermek. Többen közülük sajátos nevelési igénnyel bírók (vagy a Szakértői             
Véleményük folyamatban van), így óvodai férőhely szempontjából 2, ill. 3 férőhelyre           
jogosultak egy személyben. 

• Három éves hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezőkről          
nincs tudomásunk. 

• A kerületben működő egyházi és alapítványi fenntartású óvodákba való jelentkezések           
adatai előttünk nem ismeretesek. 

• A várható 2017. október 1-jei (statisztikai) létszám (3903) meghaladja a 2016. október             
1-jei létszámot (3762). 

• A várható 3903 (2017. okt. 1.) gyermeket 159 óvodai csoportban látjuk el. A 3903               
gyermek közül 109 fő sajátos nevelési igényű, ők szakértői véleményük szerint 2, ill. 3              
főnek tekintendők csoportlétszám számítás tekintetében. Az óvodavezetőkkel történt        
adategyeztetések után 2017 szeptemberében az óvodák várhatóan 24 fő/csoport         
átlaglétszámmal fogják megkezdeni a nevelési évet. A kerületi csoportlétszám átlaga          
2017. december 1-ig meghaladja a 25,24 – t, december 31-vel bezárólag pedig – az              
előjegyzettek számát tekintve meghaladja (25,41) a törvényben előírt 25         
fő/csoportlétszám maximumot (2. számú melléklet). Ez természetesen azt is jelenti,          
hogy lesznek olyan óvodák, amelyek ennél magasabb létszámmal fognak ellátást          
teljesíteni. 

  
 



Az óvodai csoportok minimum, átlag és maximális létszámát a hatályos köznevelési törvény            
is meghatározza (13 fő, 20 fő, 25 fő). Az Nkt. 25.§ (7) bekezdése szerint fenntartói               
engedéllyel a maximális csoportlétszám húsz százalékkal túlléphető. Az engedélyezés         
kerületünkben leadott hatáskörben a Kulturális és Köznevelési Bizottság kompetenciájába         
tartozik. A maximális csoportlétszám túllépése 2017/2018-ban a legtöbb óvodát érinteni          
fogja. 
  
2. Az Észak-Kelenföldi Óvoda székhelyén (1119 Budapest, Tétényi u. 46-48.) a legfrissebb            
adatok szerint a csoportok átlaglétszáma szeptember 1-én (18,8) és várhatóan december           
1-én éri el a törvényben előírt átlagos csoportlétszámot (20). Ez az adatat tervezett,             
amennyiben időközben a benyújtott férőhelyigénytől elállás történik (a gyermek         
bölcsődében marad, vagy él a felmentési lehetőségével, illetve mivel nem óvodaköteles           
korú, családban marad) a létszám nem fogja elérni a jogszabályban előírt átlagos 20 fős              
csoportszámot. Ezért az Nkt. 83.§ (2) bekezdés d pontjára hivatkozva kérjük, hogy az             
Észak-Kelenföldi Óvoda székhelyén működő 6 óvodai csoportból - a várható létszámra való            
tekintettel - az elmúlt nevelési évhez hasonlóan 1 óvodai csoport szüneteltetését           
engedélyezni szíveskedjenek azon feltétellel, hogy amennyiben a kerületben jelentkező         
férőhelyek iránti szükséglet a nevelési év közben megemelkedik, úgy a 6. csoport            
visszaállításra kerüljön. A szüneteltetés továbbra sem teszi szükségessé a dolgozói          
létszámcsökkentést. A szóban forgó csoport szüneteltetése alatt a székhely intézmény -           
mivel nem rendelkezik tornaszobával - a 2017/2018-as nevelési évben a csoportszoba           
átalakítást mellőzve, tornafoglalkozások lebonyolítására is használhatja a helyiséget a         
sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének megvalósítására érdekében. 
  
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben és annak mellékletében szereplő           
adatok alapján a 2017/2018-ban indítandó óvodai csoportok számát, valamint a maximális           
csoportlétszám túllépését és az Észak-Kelenföldi Óvoda székhelyén 1 óvodai csoport          
szüneteltetését engedélyezni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. augusztus 25. 
  
  
  
 dr. Molnár László 
    alpolgármester   
 
 


