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A 2020/2021. nevelési évre történő óvodai felvétel bonyolítását a vírushelyzetre tekintettel az            
emberi erőforrások minisztere a 7/2020.(III.25.) EMMI rendeletben határozta meg. 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 csoportlétszámtól való eltérést. 

A 7/2020.(III.25.) EMMI rendeletbe foglalt óvodai felvételhez kapcsolódó protokoll         
jelentősen eltért az eddigi gyakorlattól. Az előírt új eljárás szerint a Köznevelési Csoporttal             
való szoros együttműködéssel óvodáink vezetői 2020. április 02-a és április 30-a között            
lebonyolították a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai felvételi eljárás törzsi részét. Az            
eljárásban figyelembe vették az Oktatási Hivatal által kibocsájtott óvodaköteles korú          
gyermekek jegyzékét, a szülői nyilatkozatok tartalmát és a sajátos nevelési igényű gyermekek            
felvételénél a Szakértői Bizottságok által kibocsájtott szakértői véleményekbe foglaltakat.         
Ezen túl online-egyeztetésre került sor az egyéb fenntartású intézmények vezetőivel,          
valamint a 8 óvodavezető egymás közötti egyeztetésére. 

A 2020/2021. nevelési évre óvodáinkban a várhatóan szabad férőhelyek száma 2020.           
márciusi adatok szerint 1680 (2019/2020. nevelési évben ez a szám 1508 volt). 

A szabad férőhelyek függvényében 2020. április 30-ával bezárólag 969 fő gyermek óvodai            
felvételére került sor, nevelésükről a szakértői véleményekben foglaltak beszámításával 1030          
óvodai férőhelyen gondoskodnak intézményeink. 

Mivel a vonatkozó jogszabályok szerint az óvodai felvétel folyamatos a nevelési év során,             
így a nyári hónapokban újabb 37 fő gyermek óvodai felvételét regisztráltuk (összes felvételt             
nyert gyermek: 1006 fő). Ezáltal – a szakértői véleményekben szereplő létszámszámítással –            
1047 férőhelyen fogadjuk az újonnan belépő óvodásokat. A megváltozott felvételi          
protokollra tekintettel a gyermekek dokumentumainak bemutatására első óvodai napjukon         
kerül sor, ezáltal a megadott létszámok kis mértékben még változhatnak. 

2020. augusztus 20-ával bezárólag az egyes intézmények a saját körzetük tekintetében 161            
gyermek elutasításáról hoztak határozatot. Ugyanakkor elmondható, hogy az elutasított         
gyermekek felvétele másik kerületi önkormányzat által fenntartott óvodában közel         
kétharmados arányban megtörtént. Az elutasított gyermekek egyharmada pedig azért nem          



nyert felvételt intézményeink egyikébe sem, mert az érintett gyermekek és családjuk           
semmilyen XI. kerületi kötődéssel (lakcím, tartózkodási hely, egyik szülő sem dolgozik           
Újbudán) nem rendelkeztek. Az előbbiek alátámasztására elmondható, hogy 2020. augusztus          
20-val bezárólag az elutasított gyermekek tekintetében nem került sor fellebbezésre. 
A felvételt nyert 1006 fő gyermek közül kerületi körzetes, ill. kerületi, de másik             
önkormányzati fenntartású óvoda óvodai körzetbe tartozó gyermek összesen 938 fő. 62 fő            
pedig - másik fővárosi kerületben, valamint másik településen lakók – kerületi kötődéssel            
rendelkeznek (tartózkodási hely, szülő a XI. kerületben dolgozik). 
A felvett gyermekek közül - a 3. életévüket betöltőkön túl - törvényi kötelezőséggel 152 fő 4                
éves gyermek óvodai jogviszony létesítése történt meg. Három éves hátrányos helyzetű,           
valamint halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezőkről nincs tudomásunk, továbbá a         
kerületben működő egyházi és alapítványi fenntartású óvodákba való jelentkezések adatai          
előttünk nem ismeretesek. 
A regisztrált adatok szerint 2020. szeptember 1-jét követően 2020. december 31-ével           
bezárólag további 257 fő gyermek tölti be a 3. életévet. A tudatosan tervezett             
férőhelybővítéseknek köszönhetően óvodai elhelyezésük várhatóan nem fog gondot okozni. 

A túljelentkezés mértéke az egyes régiókban az idei évben is eltérő volt. Legjelentősebb             
mértékben a Lágymányosi régióban tapasztalhattunk jelentős túljelentkezést: 172 szabad         
férőhelyre 211 jelentkezés érkezett. Ezen túl Dél-Kelenföldön is nagymértékű érdeklődés          
mutatkozott: 166 szabad férőhelyre 161 jelentkezést adtak be. Albertfalván,         
Észak-Kelenföldön, és a Szentimrevárosi régióban a jelentkezések a rendelkezésre álló          
férőhelyekkel koherensek. Elmondható, továbbá hogy a Gazdagréti Óvodába és a Sasadi           
Óvodába történő jelentkezések helyzete sajátos, mivel a térségben történő         
lakópark-építkezések és az egyes elkészült lakások tulajdonba való átadása folyamatos.          
Ebből adódóan, a lakcímkártyával még nem rendelkező, de az ősz során beköltöző családok -              
a jogszabályi kitételeket figyelembe véve -, még nem tudták gyermekük óvodai jelentkezését            
megtenni. Ezért, ezekben az óvodákban, az őszi hónapokban még jelentős óvodai férőhely            
iránti igénnyel szükséges számolni. A Kelenvölgy-Őrmezei régióban az Oktatási Hivatali          
jegyzék szerinti óvodaköteles gyermekek száma, valamint az átjelentkezések mértéke is          
alacsony.  

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 2020/2021-ben a legtöbb óvodát érinteni          
fogja. 



2. Az Észak-Kelenföldi Óvoda székhelyén (1119 Budapest, Tétényi u. 46-48.) a legfrissebb            
adatok szerint a csoportok átlaglétszáma (a meglévő 6 óvodai csoporttal számolva )            
szeptember 1-én (14,66, SNI szorzóval 16,50) nem éri el a törvény által előírt átlagos              
csoportlétszámot. Ez az adat 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 továbbra sem 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 - 2 óvodai csoport szüneteltetését            
engedélyezni szíveskedjenek azon feltétellel, hogy amennyiben a kerületben jelentkező         
férőhelyek iránti szükséglet a nevelési év közben megemelkedik - jelen tudásunk szerint            
ebben a régióban ez nem várható -, úgy az 5. és 6. csoport visszaállításra kerüljön. A                
szüneteltetés továbbra sem teszi szükségessé a dolgozói létszámcsökkentést. A szóban forgó           
csoportok szüneteltetése alatt a székhelyintézmény - mivel nem rendelkezik tornaszobával és           
esetükben magas az ellátott SNI gyermekek száma - a 2020/2021-es nevelési évben a             
csoportszobák átalakítását mellőzve tornafoglalkozások lebonyolítására is használhatja az        
egyik helyiséget, a másikat pedig fejlesztőszobaként a sajátos nevelési igényű gyermekek           
fejlesztésének megvalósítására érdekében. 

  

3. A Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Újbudai Napsugár Óvoda telephelyén (1112 Budapest,          
Menyecske u. 2.) a legfrissebb adatok szerint a csoportok átlaglétszáma szeptember 1-én 6             
csoporttal számolva (13,3, SNI szorzóval 13,33) nem éri el a törvény által előírt 20 fős               
átlagos csoportlétszámot. Ez az adat tervezett, amennyiben időközben a benyújtott          
férőhelyigénytől elállás történik, a létszám nem fogja elérni a jogszabályban előírt minimum            
13 fős csoportszámot. Ezért az Nkt. 83.§ (2) bekezdés d) pontjára hivatkozva kérjük, hogy a               
Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Újbudai Napsugár Óvoda telephelyén működő 6 óvodai         
csoportból - a várható létszámra való tekintettel - 1 óvodai csoport szüneteltetését            
engedélyezni szíveskedjenek azon feltétellel, hogy amennyiben a kerületben jelentkező         
férőhelyek iránti szükséglet a nevelési év közben megemelkedik - jelenlegi ismereteink           
alapján ennek realitása alacsony -, úgy a 6. csoport visszaállításra kerüljön. A szüneteltetés             
nem teszi szükségessé a dolgozói létszámcsökkentést, ellenben segíti az intézmény          
óvodapedagógus hiányának kezelését, mivel a 6. csoportban jelenleg mind a két           
óvodapedagógusi státusz betöltetlen. 

  



  

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben és annak mellékletében szereplő           
adatok alapján a 2020/2021-ben indítandó óvodai csoportok számát, valamint a maximális           
csoportlétszám túllépését, továbbá az Észak-Kelenföldi Óvoda székhelyén 2 óvodai csoport,          
a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Újbudai Napsugár Óvoda telephelyén 1 óvodai csoport          
szüneteltetését engedélyezni szíveskedjen. 
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