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Tárgy: Javaslat óvodai csoportok, általános 
iskolai első osztályok, középszintű iskolai 
osztályok indítására a 2010/201 l-es 
nevelési és oktatási évben 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Bevezetés 

Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzatok között létrejött 
Együttműködési Megállapodás szerint a beiratkozások időpontjairól Budapest Főváros 
Főjegyzője hirdetmények útján értesíti a lakosságot. A magyar és a nemzetiségi nyelveken 
plakát formájában megjelenő hirdetményeket az elmúlt évek hagyományainak megfelelően 
eljuttatjuk a bölcsődékbe, óvodákba, az általános iskolákba és a gyermekorvosi rendelőkbe is. 

2010-ben az általános iskolai beiratkozások időpontja 2010. április 15-16-a, az óvodai 
felvételekre 2010. május 3-ától május 7-éig kerül sor. 

A gyermekek óvodai, általános iskolai elhelyezését befolyásolhatja a lakóparkok, lakások 
számának alakulása. 

Név 
lakások 
száma ütemezés 

tervezett átadás 
időpontja 

Eladott 
lakások 
száma 

Értékesítésre 
váró lakások 

száma 
Árnyasliget 96 folyamatos átadás 2010. vége 70 26 
Harmatház 59 Nincs adat 48 11 
Kápolnakert 110 2009.05.hó 71 39 
Lászlóliget 110 2008.11.hó 110 0 
Liget szépe 78 Nincs adat 58 20 
Martinovics ház 24 2009. II. negyedév 3 21 
Óhegy lakókert 38 2010.1. negyedév 38 0 
Óhegy park 19 2010. II. negyedév 19 0 
Pöttyös terasz 183 2010. II. negyedév 120 63 
Rózsaliget 880 5 ütem folyamatos 880 0 
Somfaliget 103 III. és IV. ütem 2009.05.30 52 51 
Tara lakópark 585 III. ütem folyamatos 440 145 
Tulipánpark 180 3 ütem 2009. vége 160 20 
összesen: 2465 2069 396 

Forrás:http:// www.tulipanpark.hu/kerulet_leiras.php. wwww.taraliget.hu 

A lakások értékesítőivel felvettük a kapcsolatot, hogy a beköltöző családokat tájékoztassák az 
Oktatási és Közművelődési Főosztály e-mail-es igényfelmérés lehetőségéről (van-e gyermeke, 
ha igen milyen intézménytípusra lenne szüksége: bölcsőde-óvoda- iskola). Néhány 
visszajelzés érkezett e-mail-ben. 
Az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 2010. február 5-ei tájékoztatása alapján 458 
lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt 2009. január és 2010. február 5-ike között. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 
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1. A 2010/2011-es nevelési év előkészítése 

• A gyermeklétszám tervezését az óvodai területen a Népesség-nyilvántartó bevonásával 
végeztük el. Lekértük az adatbázisukból az óvodakötelesek jegyzékét, majd a két-és 
hároméves gyermek számát, melyet az óvodavezetők óvodai körzet szerinti bontásban 
kaptak meg. 

• A kerületi ÁNTSZ-től és a Korai Fejlesztőből a sajátos nevelési igényű gyermekekkel 
kapcsolatos adatok is rendelkezésünkre állnak. 

• Az intézményi tervezést, az óvodai körzethatárok módosítását többször is egyeztettük 
az óvodavezetőkkel, akik körzethatár módosításra is tettek javaslatot. 

1.1. A születések számának alakulása a Népesség-nyilvántartó adatai alapján 

5 éves 4 éves 3 éves 2 éves 1 éves 6 hónapos 

intézmény 

005.06.01-
2004.05.31-
'g 
születettek 
száma 

2006.06.01-
2005.05.31-
>g 
születettek 
száma 

2007.06.01-
2006.05.31-
>g 
születettek 
száma 

2008.06.01-
2007.05.31-
>g 
születettek 
száma 

2009.06.01-
2008.05.31-

'g 
születettek 

száma 

2009.06.01-
2009.12.31-

'g 
születettek 

száma 

Aprók Háza 
(Újh. sét. 5-7.) 86 84 115 106 112 70 
Bóbita 
(Halom u. 7/b) 40 42 38 43 48 25 
Csodafa 
(Újhegyi sét. 17-19.) 65 77 70 57 65 31 
Csodapók 
(Mádi 127.) 26 29 31 22 31 22 
Csupa Csoda 
(Kőbányai u. 38.) 29 29 22 25 30 17 
Gesztenye 
(Maglódi 8.) 31 32 32 36 37 12 
Gépmadár 
(Gépmadár u. 15.) 56 56 57 76 65 26 
Gézengúz 
(Zágrábi u. 13./b) 9 12 13 20 14 10 
Gyermekek Háza 
(Kadau. 27-29.) 36 46 38 51 41 25 
Gyöngyike 
(Salgótarjáni 47.) 22 26 24 27 27 19 
Hárslevelű 
(Hárslevelű u. 5.) 8 16 14 17 9 6 
Kékvirág 
(Kékvirág u. 5.) 22 23 22 28 24 21 
Kincskeresők 
(Mádi 4-6.) 25 25 29 37 41 20 
Kiskakas 
(Mádi 86/94.) 33 43 37 43 63 26 
Mászóka 
(Ászok u.1-3.) 30 34 41 44 41 14 
Mocorgó 
(Kőbányai u. 30.) 19 22 10 10 22 7 
Rece-fice 
(Vaspálya u. 8-10.) 46 53 50 58 59 35 
Zsivaj 
(Zsivaj u. 1-3. 35 29 45 25 37 11 
körz.nem sorolt 8 1 4 1 7 4 
összesen: 626 679 692 726 773 401 
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A születések számának ismeretében megállapítható, hogy a következő három év során az 
óvodáskorú gyermekek számában egyenletes növekedés várható. Ezért további óvodai 
férőhely bővítésére van szükség. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (továbbiakban 
Kt.) 2011. szeptember 1-jére módosította a teljes körű óvodáztatás kiterjesztésének 
határidejét. 

1.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek száma a X. kerületben óvodai körzetenként 

intézmény 
2005-ben 
született 

2006-ban 
született 

2007-ben 
született 

2008-ban 
született 

2009-ben 
született összes 

Aprók Háza (Újh. sét. 5-7.) 2 1 2 1 1 7 
Bóbita (Halom u. 7/b) 1 1 2 
Csodafa (Újh. sét. 17-19.) 3 1 2 6 
Csodapók (Mádi u. 127.) 
Csupa Csoda (Kőbányai u. 38.) 2 2 
Gesztenye (Maglódi 8.) 1 1 
Gépmadár (Gépmadár u. 15.) 2 2 
Gézengúz (Zágrábi u. 13/a) 1 1 2 
Gyermekek Háza (Kada u. 27-29.) 1 1 
Gyöngyike (Salgótarjáni ú. 47.) 
Hárslevelű (Hárslevelű u. 5.) 
Kékvirág (Kékvirág u. 5.) 2 2 4 
Kincskeresők (Mádi u. 4-6.) 1 1 2 
Kiskakas (Mádi u. 86/94.) 1 1 
Mászóka (Ászok u. 1-3). 1 1 
Mocorgó (Kőbányai u. 30.) 
Rece-fice (Vaspálya u. 8-10.) 1 1 2 
Zsivaj (Zsivaj u. 1-3.) 2 2 
Összesen: 12 7 6 9 1 35 
(védőnői adatok alapján) 

A sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) gyermekek számát, az SNI típusát valamennyi 
óvodavezető megkapta a körzetében. 
A Korai Fejlesztőtől kapott információ szerint 27 SNI gyermeket látnak el. 

1.3. Az óvodák felmérése alapján a tanköteles korú óvodások iskolaválasztási adatai az 
alábbiak szerint alakulnak: 

összes tanköteles száma* 808 
ebből iskolát választott 493 
Szülői kérésre óvodában marad 139 
más kerületi általános iskolát választott 84 
Kőbányai lakos-más kerületi általános iskolát választott 53 
kerületi nem önkormányzati intézményt választott 6 
vidékre kíván beiratkozni 6 
még nem választott iskolát 31 
Nevelési Tanácsadó vizsgálatára utalva 76 
Szakértői Bizottság vizsgálatára vár 21 

* A tankötelesek számát az óvodában lévő 5 évesek jelentik, illetve azon gyermekek, akik az előző 
nevelési évben még egy évre az intézményben maradtak. 
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A szülők gyakran kezdeményezik gyermekük további óvodai nevelését, melynek indoka lehet 
a gyermekek eltérő fejlődési üteme, valamint az iskolakezdés idejének elhalasztása. A szülő 
kérése alapján, a nevelőtestület dönt arról, hogy a gyermek maradjon-e még egy nevelési évet 
az óvodában. 

A kiscsoportos korú gyermekek száma emelkedik (erről a beköltözések miatt nincs pontos 
adatunk) és a táblázatban jelzett adatok is bizonytalanságot mutatnak a 2010/201 l-es 
tervezésnél. 

1.4. A 2010/2011-es nevelési év tervezését az intézményvezetők bevonásával készítettük: 
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Aprók Háza 280 275 300 12 0 1 óvodai csoport bővítés 

Bóbita 157 154 157 6 3 

Csodafa 218 204 209 8 0 

Csodapók 108 107 100 4 0 

Csupa Csoda 100 94 97 4 0 

Gesztenye 112 93 99 4 4 

Gépmadár 179 171 179 7 1 
együttműködés lehetőségének 
vizsgálata 

Gézengúz 100 90 90 4 0 
Gyermekek Háza 94 91 93 4 1 

Gyöngyike 100 99 96 4 0 

Hárslevelű 100 97 100 4 1 

Kékvirág 172 153* 151 8 24 

egy logopédiai csoport 
áthelyezése a gondnoki lakásba, 
egy óvodai csoport bővítése 

Kincskeresők 131 123 131 5 2 

Kiskakas 194 187 194 8 0 

Mászóka 160 147 150 6 0 
szükség esetén bővítés a 
gondnoki lakás terhére 

Mocorgó 120 99 106 5 2 
szükség szerint 1 csoport 
bővítése 

Rece-fice 102 101 101 4 0 
együttműködés lehetőségének 
vizsgálata 

Zsivaj 100 95 95 4 0 

összesen 2527 2380 2448 102 38 
*Az intézményekben a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása miatt képzett létszámokkal 
kell számolni, ez különösen jelentkezik a Kékvirág Óvodában, ahol két logopédiai csoport 
működik. 
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Számításokat végeztünk az intézményi férőhelyek, szabad kapacitások, valamint a várható 
kiscsoportosok számának ismeretében. Az új lakások esetében kb. 10%-os 
létszámnövekedéssel számoltunk a körzetes intézményben. 
Az adatok tájékoztató jellegűek, mert a Nevelési Tanácsadó és a szakértői bizottságok 
vizsgálatai folyamatban vannak, ezért az óvodai beiratkozás és az általános iskolai beíratás 
függvényében változhat a szabad kapacitás. 

intézmény 

férőhely 
jelenlegi 
szabad 
kapacitás 

Kimenők 
száma 

Bejövő 
három 
évesek 
száma 

új 
lakások 
10% 

Ellátási 
többlet 

jelentkezhet 
2010/2011-

ben 

Felszabaduló 
férőhely 

Aprók Háza (Újh. sét. 5-7.) 280 5 80 115 15 45 
Bóbita (Halom u. 7/b) 157 3 43 37 15 6 
Csodafa (Újh. sét. 17-19.) 218 14 75 65 24 
Csodapók (Mádi u. 127.) 108 1 30 10 21 
Csupa Csoda (Kőbányai u. 38.) 100 6 25 22 9 
Gesztenye (Maglódi 8.) 112 19 23 39 3 
Gépmadár (Gépmadár u. 15.) 179 8 40 69 4 25 
Gézengúz (Zágrábi u. 13/a) 100 10 28 11 20 7 
Gyermekek Háza (Kada u. 27-29.) 94 3 30 33 
Gyöngyike (Salgótarjáni ú. 47.) 100 1 28 23 6 
Hárslevelű (Hárslevelű u. 5.) 100 3 25 14 14 
Kékvirág (Kékvirág u. 5.) 172 1 50 27 10 14 
Kincskeresők (Mádi u. 4-6.) 131 8 37 57 4 16 
Kiskakas (Mádi u. 86/94.) 194 7 40 34 5 8 
Mászóka (Ászok u. 1-3). 160 13 30 44 15 16 
Mocorgó (Kőbányai u. 30.) 120 21 27 21 27 
Rece-fice (Vaspálya u. 8-10.) 102 1 30 65 34 
Zsivaj (Zsivaj u. 1-3.) 100 5 20 43 18 
Összesen: 2527 129 661 729 88 160 133 
A Oktatási és Közművelődési Főosztály tervezése a Népesség-nyilvántartó adatai alapján 
készült. 

Az óvodavezetői munkaközösséggel többszörös egyeztetés, konzultáció után az alábbi 
megoldási alternatívákat j avasoljuk a túlj elentkezések kezelésére: 

Intézmény Megoldási javaslat a gyermekek elhelyezésére 
Aprók Háza Óvoda 
(Újhegyi sét. 5-7.) 

A jelenlegi telephelyen négy csoport működtetése + tornaszoba 
kialakítása, átirányítás a Csodafa Óvodába (Újhegyi sét. 17-19.), a 
Gesztenye Óvodába (Maglódi út 8.), a Csodapók Óvodába (Mádi 
u. 127.). 

Bóbita Óvoda 
(Halom u. 7/b) 

Hat csoporttal működik, a közeli lakópark lakásai értékesítésre 
várnak, az óvoda körzetéből a Csupa Csoda (Kőbányai u. 38.) és a 
Mocorgó Óvodába (Kőbányai u. 30.) célszerű átirányítani 
túljelentkezés esetén. 

Gépmadár Óvoda 
(Gépmadár u. 15.) 

Túljelentkezés esetén együttműködési megállapodás kötése egy 
óvodai csoport működtetésére az ÉGIS Óvodában 

Kékvirág Óvoda 
(Kékvirág u. 5.) 

A közeli Gézengúz Óvoda jelenleg még szabad kapacitással 
rendelkezik, átirányítás az üres férőhelyekre, a logopédiai csoport 
átköltöztetése - a jelenleg üresen álló angol asszisztens lakásba
melyből egy kisebb óvodai csoport alakítható. 
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Mászóka Óvoda 
(Ászok u. 1-3.) 

Jelenleg hat csoporttal működik, a gondnoki lakás terhére 
kialakítható egy csoport, ha a bentlakó gondnok elhelyezése 
megoldódna. Második javaslatként megoldás az átirányítás a 
Mocorgó Óvodába (Kőbányai u. 30.) . 

Mocorgó Óvoda 
(Kőbányai u. 30.) 

A jelenleg négy csoporttal működő óvoda vezetői irodája 
visszaállításával lehetne kialakítani óvodai csoportszobát. 

Rece - fice Óvoda 
(Vaspálya u. 8-10.) 

Túljelentkezés esetén együttműködési megállapodás kötése nem 
önkormányzati fenntartású intézménnyel. 

Zsivaj Óvoda 
(Zsivaj u. 1-3.) 

Az óvoda befogadóképessége nem bővíthető, ezért túljelentkezés 
esetén megoldás az átirányítás a Mocorgó Óvodába (Kőbányai u. 
30.). 

1.5. Az alábbi óvodáktól érkezett körzetmódosítási javaslat utcák átadásáról: 

Átadó intézmény Átvevő intézmény Átadó utca megnevezése 
Csodafa Óvoda 
Újhegyi sétány 17-19.) 

Gesztenye Óvoda 
(Maglódi út 8.) 

Zsombék u. 2-32-ig 

Kincskeresők Óvoda 
(Mádi u. 4-6.) 

Gesztenye Óvoda 
(Maglódi út 8.) 

Jászberényi út 1-27-ig, 2-34-ig, 
Maglódi út l-l5-ig 

Kincskeresők Óvoda 
(Mádi u. 4-6.) 

Kiskakas Óvoda 
(Mádi u. 86/94.) 

Harmat u. 48-74. páros oldala 

r 

2. Óvodai fejlesztések a 2010/201 l-es nevelési évre 

2.1 Javaslat közoktatási együttműködési megállapodások kötésére 

Annak érdekében, hogy valamennyi kerületi óvodás korú gyermek elhelyezése megoldott 
legyen, az Oktatási és Közművelődési Főosztály - közoktatási együttműködési megállapodás 
reményében - egyeztető tárgyalásokat folytat nem önkormányzati fenntartású nevelési
oktatási intézményekkel. 

- Az Égis Gyógyszergyár Nyrt. által fenntartott Égis Óvodával való együttműködésnek több 
alternatívája képzelhető el, de a konkrét megoldás még további megbeszéléseket igényel. 

- A Richter Gyógyszervegyészeti Rt.-vel együttműködési megállapodás kezdeményezése 
folyamatban van. 

2.2 Aprók Háza Óvoda 

A telephelyen három csoporttal működő óvoda bővítését javasoljuk, egy újabb óvodai 
csoporttal és tornaszobával a Széchenyi István Általános Iskola két tantermének a terhére. Az 
iskola igazgatójával történtek egyeztetések, amelyben megállapodás született a két tanterem 
átadásáról az Óvoda részére. Az átadással nem sérül az intézmény feladatellátása. 

Az Újhegyi lakótelepen az előrejelzések szerint még három évig nem csökken az óvodába 
lépő gyermekek száma. 
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A csoportszoba és tornaszoba kialakításához az alábbi feltételeket szükséges biztosítani: 

személyi feltételek tárgyi feltételek 
öltözőegység 24 gyermek számára 

két fő óvodapedagógus csoportszoba bútorai 
egy dajka csoportszoba játékai, 

nevelést segítő eszközök, fejlesztőjátékok 
24 gyermek számára textília (abrosz, ágynemű, törülközők, 
függönyök) 
Edények 
gépek 
felnőttek számára törülközők 
takarító eszközök, (porszívó) 
szőnyegek 
tornaszoba felszerelése (bordásfalak, padok, zsámolyok, 
mozgásfejlesztő eszközök labdák, karikák, stb) 

(11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a kötelező eszköz és felszerelés alapján) 

A személyi-tárgyi feltételek részletes költségvetését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

Az Aprók Háza Óvoda 280 fő kisgyermek neveléséről gondoskodik két épületben, a kerület 
legnagyobb óvodája. Az étel szállítása zárt konténerben történik a két óvodai egység között. 
Az épület saroktelken helyezkedik el, hatalmas járda és utcarésszel, a téli hó eltakarítása, 
járda, kert gondozása, a két óvodai egység gondnoki feladatainak végzése többletmunkával 
jár. 

Nagy szükség lenne - az angol asszisztensek által használt, megüresedett lakásba - bentlakó 
gondnok alkalmazására. Ez a bölcsődei, óvodai egységek érdekét is szolgálná. Az intézmény 
nagysága miatt azt javasoljuk, hogy a gondnok alkalmazása munkajogilag kerüljön az 
óvodavezetőhöz. Ebben a kérdésben egyeztettünk a Szociális és Egészségügyi Főosztály 
vezetőjével, aki támogatja, hogy a lakásban főállású gondnok kerüljön elhelyezésre. Javasolja 
a gondnoki lakás fűtési rendszerének leválasztását. (4. sz. melléklet) 

Korábbi javaslat szerint gondnoki lakásban tornaszoba került volna kialakításra, amelyet a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 1959/2009. (XI. 
19.) sz. határozatával visszavont. ( 5. sz. melléklet) 

2.3 Kékvirág Óvoda 

Amennyiben az óvoda körzetében a már felépült és átadott lakásokba megkezdődik a 
beköltözés, úgy a Kékvirág Óvodánál a férőhelyeket növelni kell. Ennek egyik megoldása 
lehet a megüresedett angol asszisztensi lakásba egy logopédiai csoportot áthelyezése. A 24 fő 
befogadására alkalmas - jelenlegi logopédiai csoport helyén - pedig normál létszámú csoport 
indítható. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 1958/2009. (XI. 
19.) sz. határozatával visszavonta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kékvirág Óvoda (Kékvirág u. 5.) óvodai csoport bővítésére kezdeményezett javaslatot. ( 5. sz. 
melléklet) 
Szükség esetén javasoljuk a határozat felülvizsgálatát. 
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Az alábbi feltételek biztosítása szükséges: 

Személyi feltételek Tárgyi feltételek 
öltözőegység 24 gyermek számára 

két fő óvodapedagógus csoportszoba bútorai, 
egy dajka csoportszoba játékai, 

nevelést segítő eszközök, fejlesztőjátékok 
24 gyermek számára textília (abrosz, ágynemű, törülközők, 
függönyök) 
edények 
gépek 
felnőttek számára törülközők 
szőnyegek 
csoportszoba festése, mosdó kialakítása 

(11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a kötelező eszköz és felszerelés alapján) 

A költségek kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

2.4. Mászóka Óvoda 

A gondnoki lakás megüresedése esetén csoportszobát lehetne kialakítani. A városközponti 
óvodák túljelentkezési problémáit lehetne kezelni ezzel a megoldással. (7. sz. melléklet) 

2.5. Mocorgó Óvoda 

A városközpontban várható óvodai többlet igények kielégítésére a jelentkezők átirányítását 
javasoljuk. Az óvodában a vezető szoba - korábban csoportszoba volt- visszaállítása alacsony 
költséggel megoldható. 

Az alábbi feltételek biztosítása szükséges: 

Személyi feltételek Tárgyi feltételek 
öltözőegység 30 gyermek számára 

két fő óvodapedagógus csoportszoba bútorai, 
Egy dajka csoportszoba játékai, fejlesztőjátékok 

30 gyermek számára textília (abrosz, ágynemű, törülközők, 
függönyök ) 
edények 
gépek 
felnőttek számára törülközők 
szőnyegek 
csoportszoba festése, gyermekmosdó felújítása 

A költségek kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza. 

A Vagyonkezelő ZRT által készített műszaki felmérést és annak költségeit a 9. sz. melléklet 
tartalmazza. 

A fenti indokok alapján kérjük - amennyiben ez szükségessé válik - négy új óvodai csoport 
indításához a fenntartó támogatását 2010. szeptember l-jétől. 
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Konkrét jelentkezési adatok az óvodai felvételek után, május második hetében állnak majd 
rendelkezésünkre. 

3. Altalános iskolai beiratkozás 

3.1. Információ gyűjtés az első osztályok számának tervezéséhez 

• a tankötelesek névsorát - a kerületi népesség-nyilvántartó adatai alapján iskolai 
körzetekre lebontva 2009. decemberében minden általános iskola megkapta; 

• a 2010/2011. tanév tanulólétszámának tervezését az általános iskolák 2010. január 
végéig megküldték az Oktatási és Közművelődési Főosztályra; 

• a 2009. decemberében megjelenő Sulicsengő I. kiadványt minden nagycsoportos 
gyermek szülei megkapták. A kiadvány második részét (tájékoztató a vonatkozó 
jogszabályokról) a beiratkozáskor vehetik át a szülők. 

• az önkormányzati óvodák vezetői kimutatást küldtek 2010. január 31-éig az Oktatási 
és Közművelődési Főosztályra, melyben jelezték, hogy a nagycsoportos tanköteles 
korú gyermekek szülei melyik általános iskolába kívánják beíratni gyermeküket. Ez a 
felmérés tájékoztató jellegű. (2. sz. mellékletben) 

3.2. A beírás előkészítése 

A kisebbségi önkormányzatok elnökei - az előző évekhez hasonlóan - a Kt. 102. § (4) 
bekezdésének megfelelően megkapták a magyar nyelvi előkészítés, illetve nemzeti kisebbség 
nyelvén folyó nevelési- oktatási igényre vonatkozó felmérést. A kisebbségi 
önkormányzatoktól sem magyar nyelvi előkészítésre, sem nemzetiségi oktatás 
megszervezésére nem érkezett igény. 

A tanköteles gyermekek számának alakulása 2006-2010-ig 

nevelési
oktatási év 

Tanköteles 
gyermekek 
száma 

Kerületen 
kívüli 
lakosok 
száma 

Óvodában 
maradt 

Nevelési 
Tanácsadó 
vizsgálatára 
küldték 

Szakértői 
Bizottsági 
vizsgálatra 
küldték 

Kerületi 
lakos nem 
kerületi iskolát 
választott 

2006/07 713 59 109 19 2 52 fő 7,2 % 
2007/08 792 58 130 77 5 55 fő 7,0 % 
2008/09 752 76 137 74 14 34 fő 4,5 % 
2009/10 778 98 114 107 43 36 fő 4.5 % 
2010/11 808 84 139 76 21 53 fő 6,5 % 
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A következő táblázat a beírás előkészítéseként a felmért adatok összehasonlítását tartalmazza 
intézményenként: 

intézmény 

tanköteles 
tanulók 
száma a 
népesség 

nyilvántartó 
alapján 

2008/2009-
ben 

óvodában 
maradt 

tankötelesek 

intézményi 
terv 

(hány elsőst 
várnak, 

hány 
osztály 

indítását 
tervezik) 

óvodák 
jelzése 
alapján 

hány 
gyermek 
jelezte az 

adott iskola 
választását 

Oktatási és 
Közművelődési 

Főosztály 
javaslata az 

indítandó első 
osztályokra 

Bem József AI. 37 12 46(2) 23 1+1* 
Harmat AI. 72 20 66 (2+1) 59 2+ 1 logopédiai 

osztály 
Fekete István AI. 45 10 65 (2+1) 65 2+ 1 logopédiai 

osztály 
Janikovszky Éva 
Ál. 

38 11 52(2) 76 1 magyar-angol 
két tanítási 

nyelvű+1 normál 
• Üllői úti 

tagintéz
mény 

38 12 46(2) 15 1 magyar-angol 
két tanítási 
nyelvű+1* 

normál 
Kada Mihály Ál. 28 12 46(2) 47 2 
Kápolna Téri Ál. 63 11 20(1) 7 0 
Keresztury 
Dezső Ál. 

59 8 52(2) 30 1+1* 

Kertvárosi AI. 11 3 46(2) 16 1+1* 
Szent László AI. 71 14 78(3) 72 3+1* 
Szervátiusz Jenő 
Ál. 

16 5 58(2) 40 2 

Széchenyi 
István Ál. 

110 27 66(3) 36 1+1 magyar
német két 

tanítási nyelvű 
+1* 

Összesen: 588 155 641 
25+2 

logopédiai 

486 19+2 
logopédiai 
osztály + 6* 

feltételes 
normál osztály 

*megfelelő létszám esetén. 

A Kápolna Téri Általános Iskola helyzetével kapcsolatban a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az iskola megszüntetésének 
lehetséges alternatívái 2010. április 30-áig kerüljenek kidolgozásra. 

Az intézményvezetők jelzése alapján a beiratkozási időszakban nem jelentkezett több leendő 
első osztályos a Kápolna Téri Általános Iskola körzetéből, mint tavaly. Az általános iskolai 
körzetek felülvizsgálatára a Kápolna Téri Általános Iskola megszüntetése után hozott 
képviselő-testületi döntés meghozatala után kerülhet sor. 
Az ebből fakadó bizonytalanságokat az előterjesztés nem tartalmazza. 
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Kt. 3. melléklet 7. „Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra 
megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépheti a nevelési év, 
illetőleg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az 
iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi 
csoport indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a 
nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt." 

A Kt. 102. § (2) bekezdés c./ pontja alapján a fenntartó határozza meg az adott tanévben 
indítható első osztályok számát, a napközis csoportok számát és engedélyezi a maximális 
osztály (csoport) létszámtól való eltérést. 

Az Oktatási Hivataltól fenntartói hatáskörbe került a maximális csoport és osztálylétszám 
túllépések engedélyeztetése. 

1804/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Köb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési oktatási 
év során engedélyezi azon óvodai csoportokban, iskolai osztályokban a maximális létszám 
túllépését maximum 20%-ig, amelyekben tanköteles korú, körzetes tanuló felvételére kerül 
sor. 

Az első osztályba felvehető tanulók maximális létszáma 26 fő, az átlaglétszám 21 fő. Az 
Oktatási és Közművelődési Főosztály nem javasolja a képviselő-testületnek az első osztályok 
esetében az átlag létszámtól lefelé való eltérés engedélyezését, mert ennek fedezete kizárólag 
önkormányzati forrásból biztosítható. 

Javasoljuk, hogy a kerület központjában lévő iskolákban a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Bánya u.), 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános Iskola és 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola esetében a beíratás 
napján 23 fő jelentkezését fogadja el a fenntartó azért, hogy a nyáron jelentkező körzetes 
tanulók fogadását biztosítani lehessen. 

Javasoljuk, hogy a kerület peremén lévő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Bem József Általános Iskola, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézménye, a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskola, a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kertvárosi Általános Iskola sajátságos helyzetük miatt, 
akkor indíthassanak két osztályt, ha két 21 fős osztálynyi tanuló jelentkezik. 

A fenti javaslatokat az igazgatókkal történt többszöri megbeszélést követően alakítottuk ki. 

3.3. A beírás ellenőrzése 

Az intézményekben a beiratkozás napjain - az előző évekhez hasonlóan - az Oktatási és 
Közművelődési Főosztály munkatársai helyszíni ellenőrzést végeznek, melynek kapcsán sor 
kerül: 

• a beírási hirdetmények kihelyezésének, 
• a beírás körülményeinek ellenőrzésére, 
• a szülők tájékoztatási körülményeinek vizsgálatára (Pedagógiai Program, SZMSZ, 

Házirend, Minőségirányítási Program). 
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A beiratkozás második napján gyorsjelentést küldenek az intézmények a 
gyermeklétszámokról az Oktatási és Közművelődési Főosztályra. (10. sz. melléklet) 

A beírási dokumentumok teljes körű ellenőrzésére 2010. április 27-én (kedden) és április 28-
án (szerdán) kerül sor intézményenként az Oktatási és Közművelődési Főosztályon. 

Az iskoláknak 2010. május 15-éig kell a népesség-nyilvántartásban szereplő tanköteles korú 
gyermekek tankötelezettségének teljesítésével kapcsolatosan jelentést elkészíteniük. 

3.4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 

Az alábbi osztályok indítását tervezik: 
• egy két tanévre tervezett első osztály (előkészítő) 
• egy első osztály 
• egy összevont (1, 2, 3 évfolyamok) osztály középsúlyos fogyatékos tanulóknak. 

A pontos csoport létszámok a tanév indítása után (szeptember 15-éig) válnak véglegessé. 
Eddig az időpontig végzik el a szakértői vizsgálatokat a bizottságok. 

4. Középszintű oktatás 

4.1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium 

Jelenleg az intézményben a 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet alapján középfokú felvételi 
eljárások zajlanak. 

A gimnáziumban a korábbi évek hagyományainak megfelelően kívánják indítani az alábbi 
kilencedik évfolyamokat a 2010/201 l-es tanítási évben: 

• egy magyar - olasz két tanítási nyelvű osztály 
• egy emelt szintű természettudományi osztály nyelvi előkészítő évfolyammal 
• egy emelt szintű informatika és média osztály nyelvi előkészítő évfolyammal 
• két négyéves képzési idejű osztály. 

Az Oktatási és Közművelődési Főosztály támogatja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szent László Gimnáziumban a 2010/201 l-es tanítási évben a fenti osztályok 
indítását. 

4. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Készségfejlesztő Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 

Az intézmény készségfejlesztő szakiskolai részében továbbra is három csoportban folytatódik 
az oktatás. 

• egy összevont csoportban a kilencedik - tizedik évfolyam 
• két csoportban a tizenegy - tizenkettedik évfolyam 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, fiatalok 23 éves korig maradhatnak ezekben a 
csoportokban a szakértői bizottságok véleménye alapján, ezért mindhárom csoport vegyes 
korosztállyal működik. 
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5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai 
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

A 2010/201 l-es tanévben az intézmény annyi csoportot tervezhet, mint amennyit a 
2009/2010-es tanévben indított. A felvételi eljárást követően a Oktatási és Közművelődési 
Főosztállyal történt egyeztetések után, külön engedélyeztetés után indíthat újabb csoportot. 
A zeneiskolai felvételi eljárás a tanév kezdését követően, szeptember 15-e után zajlik. 

6. Felnőttoktatás 

Felnőttképzés az alább intézményekben folyik: 
• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium 
• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája 

A 2010/201 l-es tanévben az intézmény annyi csoportot tervezhet, mint amennyit a 
2009/2010-es tanévben indított. A felvételi eljárást követően a Oktatási és Közművelődési 
Főosztállyal történt egyeztetések után, külön engedélyeztetés után indíthat újabb osztályt. 
A beiratkozások augusztus hónapban zajlanak. 

Határozati javaslatok; 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, 
amennyiben szükségessé válik a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) részére 
2010. szeptember l-jétől egy újabb óvodai csoport indítását engedélyezi a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Általános Iskolában 
működő telephelyén (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.). 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, 
amennyiben szükségessé válik a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7 ) részére 
egy tornaszoba kialakítását engedélyezi 2010. szeptember l-jétől a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Általános Iskolában működő 
telephelyén (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3 ). 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
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3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi 
a 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7 szám alatti bölcsőde-óvoda épületegyüttesben 
lévő - az angol asszisztensek által használt - lakás a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) 
részére gondnoki lakásként történő hasznosítását 2010. június l-jétől. 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 5-7 ) részére egy fő gondnoki álláshelyet biztosít 2010. június l-jétől a 
képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére az alábbiak szerint: 

Személyi juttatások 629.600Ft 
Munkaadót terhelő járulék 146.934Ft 
Mindösszesen: 676.534 

2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, 
amennyiben szükségessé válik a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Kékvirág Óvodában (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) egy újabb 
óvodai csoport indítását engedélyezi 2010. szeptember l-jétől. 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, 
amennyiben szükségessé válik a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Mocorgó Óvodában (1101 Budapest, Kőbányai u. 30.) egy újabb 
óvodai csoport indítását engedélyezi 2010. szeptember l-jétől. 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
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7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, 
amennyiben szükségessé válik a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Mászóka Óvodában (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) egy újabb 
óvodai csoport indítását engedélyezi 2010. szeptember l-jétől. 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, 
amennyiben szükségessé válik a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Aprók Háza Óvodában (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.), a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvodában 
(1107 Budapest, Kékvirág u. 5.), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Mocorgó Óvodában (1101 Budapest, Kőbányai u. 30.) a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mászóka Óvodában (1105 Budapest, 
Ászok u. 1-3.) a szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja 2010. szeptember 
l-jétől. 
A csoportok indításához szükséges személyek és tárgyi feltételek biztosításáról a 
képviselő-testület 2010. júniusi ülésén dönt. 

Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csodafa Óvoda (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 17-19. körzetét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Agyagfejtő u, Andezit u., Bazalt u., Dolomit u. l-l9-ig, 2-20-ig, Dombtető u., Hang 
u., Harmat u. 113-129-ig, 168-200-ig, Harmat u. 229. és a 231., Korall u. páratlan 
oldal, Kővágó u., Mádi u. 172-től és 173-tól végig, Szőlővirág u., Tóvirág u., Újhegyi 
út 20-3 8-ig. 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gesztenye Óvoda (1106 
Budapest, Maglódi u. 8.) körzetét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Akna u., Algyógyi út, Álmos u. és köz, Árkos u., Bodza u. 45-től és 40-től végig, 
Bogáncsvirág u., Bögre u., Csucsor u., Dolomit u. 21-től és 22-től végig, Fagyai u., 
Fátyolka u., Fűz u., Gitár u. 27-től és 32-től végig, Grafit u., Gránátos u., Gumigyár u., 
Gyalog u., Hangár u., Harangláb u., Harmat u. 202-től és 131-től végig, Indóház u., 
Jászberényi út 1-7 és 2-34-ig , Jászberényi út 29-49-ig, 36-92-ig, Jászberényi út 51-69-
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ig, Juhar u., Kada u. 142-től és 147-től végig, Kiskert u., Kocka u. 6-tól és 7-től végig, 
Korall u. páros oldal és köz, Korányi Frigyes erdősor, Kovakő u., Kozma u. 1-től és 8-
tól végig, Kozma u. 2-6-ig, Lavotta u. 17-től és 40-től végig, Mádi u. 148-170-ig, 151-
171-ig, Maglódi út l-l5-ig, Maglódi út 2-től és 17-től 93-ig, Maglódi út 95-től végig, 
Meténg u., Olaj u., Ökrös u. és köz, Pázsitfű u. páratlan oldal, Pázsitfű u. páros oldal, 
Porcelán u., Sellő u., Serpenyő köz és u., Sibrik M. u. ( a 30. szám nélkül), Sírkert u., 
Sörgyár u. páros oldal és 79-től végig, Szegély u., Szentimrey u., Szőlőtelep u., 
Takarék u., Tarkarét u., Tárna u., Téglavető u. 33-tól és 38-tól végig, Tűzálló u., Újház 
u., Újhegyi út 25-től és 40-től végig, Venyige u., Zsombék u. 2-32-ig, Zsombék u. 34-
től végig. 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

11. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kincskeresők Óvoda (1105 
Budapest, Mádi u. 4-6.) körzetét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Csősz köz, Csősztorony u., Fehér köz, Fehér út 15-től végig, Gitár u. 2-24-ig, Gitár u. 
26-30-ig, Harmat köz, Harmat u. 18-46-ig, Harmat u. 48-74, Ihász köz, Körösi Cs. út 
43-tól végig, Mádi u. 1-53-ig, 2-52-ig, Maláta u. és köz, Névtelen u., Nyitra u. 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kiskakas Óvoda (1105 
Budapest, Mádi u. 86/94.) körzetét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Alkér u. 60-tól és 67-től végig, Csombor u., Dér u. 42-től végig, Gitár u. 1-25-ig, 
Harmat u. 48-74., Harmat u.63-71., Harmat u. 76-82-ig., 73-8l-ig, Kada köz, Kada u. 
83-115-ig, 104-140-ig, Kéknyelű u., Kissörgyár u., Kocka u. 1-5-ig, 2-4-ig, Mádi köz, 
Mádi u. 54-114-ig, 55-115-ig, Olajliget u. és köz, Oliva köz, Őzláb u., Pántlika u., 
Sörgyár u. 1-5l-ig, Sörös u., Száraz u. páros oldal, Szlávy u. 77-től végig, Szőlőhegy 
u., Tarló u., Téglavető köz, Téglavető u. 1-3l-ig és 2-36-ig, Vörösdinka u. 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
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13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2010/2011. nevelési évben induló óvodai csoportok számát az alábbiak szerint 
engedélyezi: 

Aprók Háza (Újhegyi sét. 5-7.) 11+1* 
Bóbita (Halom u. 7/b) 6 
Csodafa (Újhegyi sétány 17-19.) 8 
Csodapók (Mádi u. 127.) 4 
Csupa Csoda (Kőbányai u. 30.) 4 
Gépmadár (Gépmadár u. 15.) 7 
Gesztenye (Maglódi út 8.) 4 
Gézengúz (Zágrábi út 13/a) 4 
Gyermekek Háza (Kada u. 27-29.) 4 
Gyöngyike (Salgótarjáni út 47.) 4 
Hárslevelű (Hárslevelű u. 5.) 4 
Kékvirág (Kékvirág u. 5.) 7+1* 
Kincskeresők (Mádi u. 4-6.) 5 
Kiskakas (Mádi u. 86/94.) 8 
Mászóka (Aszok u. 1-3.) 6+1* 
Mocorgó (Kőbányai u. 30.) 4+1* 
Rece-fice (Vaspálya u. 8-10.) 4 
Zsivaj (Zsivaj u. 1 -3) 4 

összesen 99+4* 

Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2010/2011. tanévben induló első osztályok számát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Intézmény 
Oktatási és Közművelődési Főosztály 
javaslata az indítandó első osztályokra 

Bem József AI 1+1* feltételes 
Harmat AI 2+ 1 logopédiai osztály 
Fekete István Ál 2+ 1 logopédiai osztály 
Janikovszky Éva Ál 1 magyar-angol két tanítási nyelvű+1 normál 

• Üllői úti tagintézmény 1 magyar-angol két tanítási nyelvű +1* 
normál 

Kada Mihály Ál 2 
Kápolna Téri AI 0 
Keresztury Dezső AI 1+1* feltételes 
Kertvárosi AI l+l*feltételes 
Szent László Ál 3+1* feltételes 
Szervátiusz Jenő Ál 2 
Széchenyi István Ál 1+1 magyar-német két tanítási nyelvű+1* 

feltételes 
Összesen: 19 osztály + 2 logopédiai osztály + 6* 

feltételes 

17 



Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központban a 2010/2011. 
tanévben induló első osztályok számát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

• egy két tanévre tervezett első osztály (előkészítő) 
• egy első osztály 
• egy összevont (1, 2, 3 évfolyamok) osztály középsúlyos fogyatékos 

tanulóknak. 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a városközponti általános iskolákban: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar -
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában (1105 Budapest, Bánya u. 35.), 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános 
Iskolában (1105 Budapest, Szent László tér 1.), 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervátiusz Jenő Általános 
Iskolában (1101 Budapest, Kőbányai u. 38.) 

a beiratkozás napján - az indítandó első osztályokba minimum 23 főt határoz meg. 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a városszélén lévő alábbi intézményekben 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola 
• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Általános 

Iskola Üllői úti tagintézménye 
• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános 

Iskola 
• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kertvárosi Általános Iskola 

sajátságos helyzetük miatt, akkor indíthassanak második első osztályt, ha két 21 fős 
osztálynyi tanuló jelentkezik. 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
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Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

18. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnáziumban (1102 
Budapest, Körösi Csorna út 28-34) a kilencedik évfolyamon az alábbi osztályok 
indítását engedélyezi a 2010/201 l-es tanévben: 

• egy magyar-olasz két tanítási nyelvű osztályt, 
• egy emelt szintű természettudományi osztályt nyelvi előkészítő évfolyammal, 
• egy emelt szintű informatika és média osztályt nyelvi előkészítő évfolyammal, 
• két négyéves képzési idejű osztályt. 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

19. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központban az alábbi 
összevont szakiskolai osztályok működését a 2010/201 l-es tanévben. 

20. 
• egy összevont csoportban a kilencedik - tizedik évfolyam 
• két csoportban a tizenegy - tizenkettedik évfolyam 

Határidő: 2010. április 21. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István j egyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

21. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert további csoportok, osztályok indításának, illetve az 
osztályok indítására meghatározott minimális létszámoktól lefelé történő eltérés 
engedélyezésére, ha azt a jelentkezők száma indokolttá teszi. 

Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

22. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben a 2010/201 l-es tanévben az intézmény annyi 
csoportot tervezhet, mint amennyit a 2009/2010-es tanévben indított. 

Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
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Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

23. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium felnőtt oktatási 
évfolyamokon a 2010/201 l-es tanévben az intézmény annyi csoportot tervezhet, mint 
amennyit a 2009/2010-es tanévben indított. 

Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

24. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolájában a 
2010/201 l-es tanévben az intézmény annyi csoportot tervezhet, mint amennyit a 
2009/2010-es tanévben indított. 

Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Budapest, 2010. március 2. 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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1. sz. melléklet 

1. Óvodai felvételre vonatkozó jogszabályi háttér 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Kt.) 102. § (2) bekezdése 
alapján a fenntartó 

,,a) dönt a közoktatási intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, 
megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról, az 
óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli 
óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározásáról, 

c) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá 
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést;" 

A Kt. 65. § (1) bek. értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az 
óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai 
felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai 
nevelési évben folyamatosan történik. 

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében 
lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a 
jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda 
esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda -
beleértve a kijelölt óvodát is - köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki e törvény 24. §-
ának (3) bekezdése alapján köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító óvoda). A kijelölt 
óvoda [30. § (4) bek.], ha nem látja el a kötelező felvételt biztosító óvoda feladatait, csak 
helyhiány miatt tagadhatja meg a gyermek felvételét. A kötelező felvételt biztosító óvoda -
ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét - nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. §-a alapján jogosult a gyermek napközbeni 
ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 

2010. szeptember l-jétől a Kt. 24.§ (1) alapján „az óvoda felveheti azt a körzetében lakó 
gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető". 

2. Általános iskolai beiratkozásra vonatkozó jogszabályi háttér 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 6. 7. § - a az alábbiak 
szerint rendelkezik a tankötelezettségről: 

„6. § (1) A Magyar Köztársaságban - az e törvényben meghatározottak szerint - minden 
gyermek tanköteles. 
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(2) A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a 
naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, 
tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban 
a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a 
tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség 
teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség 
kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban 
született. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. 

(3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik 
életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható 
legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét betölti. 

(4) Az iskola igazgatója dönt 

a) a tankötelezettség kezdetéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg ha a 
gyermek nem járt óvodába, vagy az óvoda kezdeményezi a nevelési tanácsadó 
véleménye alapján; a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos 
szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakértői véleménye alapján; 

b) a tankötelezettség meghosszabbításáról a tanulási képességet vizsgáló 
szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs 
tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye 
alapján." 

„7. § (1) A tankötelezettség - a szülő választása alapján - iskolába járással vagy 
magántanulóként teljesíthető. 

(2) Ha az iskola igazgatója vagy a gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat 
megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként 
tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet számítani, köteles 
erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
önkormányzat jegyzőjét. A jegyző dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse 
tankötelezettségét. Hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez 
be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét." 

Az első osztályosok beírására vonatkozó előírások 

A Kt. 66. § (1) bekezdése szerint általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető. A 
11/1994.(VI. 8. ) MKM rendelet 16.§ (3) bekezdése alapján felvételi vizsgának számít - a 
szervezés formájától és elnevezésétől függetlenül- a jelentkező minden olyan beszámoltatása, 
megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint megismerése. 

A Kt. 90. § (1) bekezdése alapján a közoktatási intézményt fenntartó önkormányzat 
meghatározza és közzé teszi az iskolák működési (felvételi) körzetét. Az e körzetben élő 
gyermekek, tanulók felvételét, átvételét az iskola nem tagadhatja meg. A szülő (gondviselő) a 
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meghirdetett időpontban köteles beíratni tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint illetékes, 
vagy választott iskolába. 

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles korú tanulót, akinek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található". Ha az általános iskola a kötelező 
felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, 
köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni;... ha 
valamennyi felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az általános iskola 
sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. Sorsolás 
nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos 
helyzete indokolja. (Kt. 66. (2) és (5) bekezdés). 

A sajátos helyzetet a helyi önkormányzat 11/2007.(111.30.) sz. rendeletében állapította meg. 

Az első osztályba felvehető tanulók maximális létszáma 26 fő, az átlaglétszám 21 fő. Az 
átlaglétszámnál kevesebb tanuló felvételéhez a fenntartó hozzájárulása szükséges, mivel az 
többletszolgáltatásnak minősül (Kt. 118. § (6) bekezdés). Amennyiben az iskolában két első 
osztály indul a maximális létszám 20 %-kal átléphető. 

A Kt. 102. § (2) bekezdés c./ pontja alapján a fenntartó határozza meg az adott tanévben 
indítható első osztályok számát, a napközis csoportok számát és engedélyezi a maximális 
osztály (csoport) létszámtól való eltérést. 

3. Középszintű beiskolázás jogszabályi háttere 

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 24/2009. (V. 25.) OKM 
rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. 
számú mellékletében meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának 
ütemezése a 2009/2010. tanévben* 
Határidők, feladatok 
2009. 09. 18. Az OKM pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi 
Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-
Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről. 
2009. 09. 30. Az OKM a minisztérium honlapján közlemény formájában nyilvánosságra 
hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 
2009. 10. 15. A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint 
meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus formában (fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerősítéssel) megküldik a Felvételi 
Központnak. 
2009. 10. 31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a 
felvételi eljárásuk rendjét és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás 
információs rendszerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok az írásbeli felvételi 
megrendezéséhez előírt fenntartói hozzájárulásokat megküldik a Hivatalnak. 
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 
2009. 11. 20. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervező 
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gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervező 
középfokú intézmények jegyzékét. 
2009. 12. 11. A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint 
szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe. 
2009. 12. 11. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára 
történő pályázatok benyújtása. 
2009. 12. 16. Az egységes írásbeli vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a 
Hivatalnak a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket. 
2010. 01. 22. Az általános felvételi eljárás kezdete. 
2010. 01. 22. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába 
tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 
2010. 01. 22., 14.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban. 
2010. 01. 23., 10.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos általános 
tantervű képzésre és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben. 
2010. 01. 28., 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, 
továbbá a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre, valamint a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos 
ok miatt nem tudtak részt venni. 
2010. 01. 29. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába 
tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin 
részt vett tanulókkal. 
2010. 01. 30., 10.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos 
tehetséggondozó képzésre jelentkezők számára az érintett középiskolákban. 
2010. 01. 31. A főjegyző megküldi az általános iskolának a kötelező felvételi feladatot ellátó 
középfokú iskola nevét és címét. 
2010. 02. 01. Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi 
Minisztérium által fenntartott iskolákba. 
2010. 02. 04., 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos tehetséggondozó 
képzésre jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak 
részt venni. 
2010. 02. 11. Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli 
eredményéről a tanulókat. 
2010. 02. 11. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában 
részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű 
előzetes 
értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának 
bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat. 
2010. 02. 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 
évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a 
jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) 
2010. 02. 22.-03. 12. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 
2010. 03. 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes 
felvételi jegyzéket. 
2010. 03. 18-19. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 
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2010. 03. 22. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban 
beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell 
megküldeni a Felvételi Központnak. 
2010. 03. 26. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a 
hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben. 
2010. 04. 05. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az 
ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort. 
2010. 04. 08. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető 
létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus 
úton és írásban). 
2010. 04. 19. A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói 
döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése 
alapján és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 
2010. 04. 26. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 
2010. 05. 03-14. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 
2010. 05. 03.-08. 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 
2010. 05. 18. A 2010. 05. 14-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola 
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 
2010. 05. 28. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 
fenntartónál. 
2010. 06. 15. Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola 
értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjének. 
2010. 06. 23-25. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott 
időben. 
2010. 08. 09-27. Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott 
rendészeti szakközépiskolákba. 
2010. 08. 02-06. Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző 
iskolába. 
2010. 08. 23-24. A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az 
iskola által 
meghatározott időben). 
2010. 09. 01. A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelező felvételt biztosító 
iskola értesíti az illetékes jegyzőt. 
* A tanköteles tanulók általános iskolába történő beíratásának, a középfokú iskolába történő 
felvételi eljárásának és beiratkozásának rendjét külön jogszabályok rendezik. 

4. Alapfokú művészetoktatási intézmény jogszabályi háttere 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

66. § (1) A tanuló (magántanuló) az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 
jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés 
alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt a 42. § (l)-(2) 
bekezdésében és a 46-47. §-ban meghatározottak alapján. Általános iskolában felvételi 
vizsga nem szervezhető. 
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11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

17.§ (4) Az alapfokú művészetoktatási intézménybe jelentkező képességeit az iskola - adott 
művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakképzettségű - pedagógusaiból álló bizottság 
méri fel. A bizottság a jelentkezők képességeinek felmérése után javaslatot készít az 
igazgatónak a kérelem elbírálásához, továbbá arra, hogy melyik évfolyamra és tanszakra 
vegyék fel a jelentkezőt. Ha a tanuló az alapfokú művészetoktatási intézmény magasabb 
évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság 
különbözeti vizsga alapján dönt, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján. 

5. Felnőttoktatásra vonatkozó jogszabályi háttér 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

66. § (1) A tanuló (magántanuló) az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 
jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés 
alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt a 42. § (l)-(2) 
bekezdésében és a 46-47. § - ban meghatározottak alapján. Általános iskolában felvételi 
vizsga nem szervezhető. 



Óvodai férőhelyek, iskolaválasztás 2010/2011-es tanévre 2. sz. melléklet 
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CO Aprók Háza 280 275 5 91 64 7 7 0 0 12 12 1 2 0 0 

Bóbita 157 154 3 50 32 4 0 0 0 7 0 2 5 2 0 
Csodafa 218 204 14 78 52 4 4 0 0 13 0 2 8 1 6 
Csodapók 108 107 1 38 24 7 3 0 0 6 0 1 0 0 0 
Csupa Csoda 100 94 6 30 15 5 1 0 0 5 0 5 0 0 0 
Gépmadár 179 171 8 53 27 9 4 0 0 10 4 3 0 0 0 
Gesztenye 112 93 19 33 20 0 0 0 0 7 6 0 0 1 0 
Gézengúz 100 90 10 33 19 8 0 1 0 5 0 4 0 0 0 
Gyermekek h 94 91 3 34 20 1 1 2 0 5 2 9 0 2 0 
Gyöngyike 100 99 1 35 21 2 0 3 0 9 0 22 1 0 0 
Hárslevelű 100 97 3 30 15 7 7 0 2 6 0 0 0 1 0 
Kékvirág 172 153 1 61 19 12 12 0 3 12 2 5 1 30 24 
Kincskeresők 131 123 8 42 30 5 3 0 0 4 3 5 0 2 2 
Kiskakas 194 187 7 53 30 3 2 0 0 10 1 9 0 0 0 
Mászóka 160 147 13 48 30 0 0 0 1 12 0 4 1 0 1 
Mocorgó 120 99 21 33 24 6 5 0 0 5 1 3 3 3 2 
Rece-fice 102 101 1 38 28 3 3 0 0 6 o . 1 0 1 0 
Zsivaj 100 95 5 28 23 1 1 0 0 5 0 0 0 2 0 
összesen 2527 2380 129 808 493 84 53 6 6 139 31 76 21 45 35 

óvodavezetők felmérése 2010.február 15-ei állapot 



3 . sz. melléklet 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Aprók Háza Óvoda 

(1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) 

2010. szeptember 01.-től - 2010. december 31.-ig személyi juttatás és munkáltatót 
terhelő járulékok 

Fő besorolás Illetmény 
Ft/hó 

Illetmény 
összesen 

Összesen. 
(3 hó) 

óvodapedagógus 2 fő F9 159.500.-Ft 319.000.-Ft/h6 957.000.-Ft 
dajka l fő B10 93.000.-Ft 93.000.-Ft/hó 279.000.-Ft 
kisegítő személyzet 
(mosókonyhás) 4 órás 

l fő B10 46.500.-Ft 46.500.-Ft/hó 139.500.-Ft 

Bér összesen: 458.500.-Ft / hó L375.500.-Ft 

Ker. kiég. 
(minőségi) 

2 fő 5.250 * 2* 3 hó 31.500.-Ft/3 hó 

Önkormányzati 
tovább képzés 

4fó 3.000 * 3 fő 
1.500* 1 fő 

10.500.-Ft/3 hó 

Cafeteria 4 fő 9.760 * 1,25 * 3 fő 
4.880* 1.25* lfő 

146.400.-Ft/ 4 hó 
24.400.-Ft/ 4 hó 

Betegszabadság 
miatti 
helyettesítés 
(5 nap) 

4 fő 458.500/22 * 5 nap 104.205.-Ft/3 hó 

Távolléti díj 
(anyanap) 

4 fő 10.000*4 40.000.-Ft / 3 hó 

Juttatás összesen: 357.005.-Ft 

Személyi juttatások összesen: 1.732.505.-Ft/ negyedév 

Munkáltatót terhelő járulék 27% * 1.551.205.-Ft 418.825.-Ft/ negyedév 

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 418.825.-Ft/negyedév 

Indoklás: 
A 4 órás kisegítő személyzet-álláshely kialakítását azért tartom indokoltnak, mert a 
telephelyre, a 4 csoportba járó gyermekek létszáma több mint 100 fő lesz. A gyermekek által 
használt, és egyéb textíliák (gyermek, és felnőtt törölközők, ágyneműk, terítők, függönyök 
stb.) mosását a főépületben már nem tudjuk megoldani. Nincs erre alkalmas helyiségünk és 
alkalmazottunk. A mosás tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését nagyon fontosnak 
tartjuk. 

8 

http://159.500.-Ft
http://319.000.-Ft/h6
http://957.000.-Ft
http://279.000.-Ft
http://139.500.-Ft
http://458.500.-Ft
http://L375.500.-Ft
http://31.500.-Ft/
http://10.500.-Ft/
http://146.400.-Ft/
http://24.400.-Ft/
http://104.205.-Ft/
http://357.005.-Ft


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Aprók Háza Óvoda 

A telephely egy csoportjának kialakításához szükséges tárgyi feltételek 

Gyermeköltöző egység : 699.000 Ft 

Csoportszoba bútorzata: 2.340.000 Ft 

Játékok: 600.000 Ft 

Textíliák: 382.000 Ft 

Edények: 385.000 Ft 

Gépek: 190.000 Ft 

Nevelést segítő eszközök: 195.000 Ft 

4.791.000 Ft 

A 2010. évi költségvetés dologi kiadásainak egy csoportra vonatkozó 4 hónapra 

eső összege (működéshez): 160.000 Ft 

Az új csoport kialakításánál az intézmény sajátos arculatának megtartására 

törekedtünk. 

3. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
r 

Aprók Háza Óvoda 

Tornaszoba kialakításához szükséges tárgyi feltételek 

Tornaszoba berendezése: 694.000 Ft 

Mozgásfejlesztést segítő eszközök: 898.000 Ft 
Összesen: 1.592.000Ft 

4o. 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Aprók Háza Óvoda 

A telephelyhez tartózó udvarrész kialakításához 
szükséges játékeszközök 

Az udvarra telepített játék és mobil eszközök beszerzéséhez szükséges pénzügyi 
igény: 

Összesen: 2.100.000 Ft 

Indoklás: 
Az előző évben is komoly szervezéssel volt megoldható a 11 csoport udvari életének 
megszervezése. A csoportbővülés miatt szükségesnek tartjuk a telephelyhez tartózó udvarrész 
játszóterületté alakítását 2 csoport számára (kiscsoportosok). A játékeszközöket a 
kiscsoportos életkornak megfelelően választottuk ki. Olyan játékokat kerestünk, melyek alá 
nem szükséges ütéscsillapító felület kialakítása. 

Ál 



K Ő B Á N Y A BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 

^ U-. trdM& 

Oktatási és Közművelődési Főosztály 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető részére 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Főosztályunk - egyeztetve az Egyesített Bölcsődék vezetőjével - támogatja, hogy az Apraja 
Falva Bölcsődéhez (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) kapcsolódó gondnoki lakásba 
főállású gondnok kerüljön elhelyezésre. 

A gondnoki lakás jelenleg üresen áll, korábban az angol nyelvű asszisztensek laktak ott. 
Mivel intézmények területén van, önkormányzati lakásként nem tudjuk bérbe adni. 

Javasoljuk, hogy a gondnoki lakás fűtési rendszere kerüljön leválasztásra a bölcsőde 
rendszeréről. 

Budapest, 2010. február 24. 

Üdvözlettel: 

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

ki 



5. számú melléklet 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
KIVONATA 

1959/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkormányzat határozata 
(13 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Újhegyi sétány 
5-7. sz. alatti bölcsődeépületben lévő angol asszisztensek elhelyezésére átalakított gondnoki 
lakás óvodai tornaszobává - az Aprók Háza Óvoda részére - alakításáról hozott 1822/2009. 
(XI. 19.) számú határozatát visszavonja, mivel azok kialakítása a jelenleg érvényes műszaki 
előírások miatt nem lehetséges. 

1958/2009. (XII. 17.) sz. Bp. F_v. X. ker. Kőbányai Önkormányzat határozata 
(13 igen szavazattal, 9 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kékvirág 
Óvodában lévő angol asszisztensek elhelyezésére átalakított gondnoki lakás óvodai 
csoportszobává alakításáról hozott 1821/2009. (XI. 19.) számú határozatát visszavonja, 
mivel azok kialakítása a jelenleg érvényes műszaki előírások miatt nem lehetséges. 

■43, 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kékvirág Óvoda 

(1101 Budapest, Kékvirág u. 5.) 

2010. szeptember 01.-től - 2010. december 31.-ig személyi juttatás és munkáltatót 
terhelő járulékok 

Fő besorolás Illetmény 
Ft/hó 

Illetmény 
összesen 

Összesen. 
(3 hó) 

óvodapedagógus 2 fő F9 159.500.-Ft 319.000.-Ft/hó 957.000.-Ft 
dajka l fó B10 93.000.-Ft 93.000.-Ft/hó 279.000.-Ft 

Bér összesen: 
412.000Ft 1.236.000Ft 

Ker. kiég. 
(minőségi) 

2fó 5.250 * 2* 3 hó 31.500.-Ft/3 hó 

Önkormányzati 
tovább képzés 

3 fő 3.000 * 2 fő 9.000Ft.-Ft/ 3 hó 

Cafeteria 3 fő 9.760 * 1,25 * 3 fő .146.400Ft/4hó 

Betegszabadság 
miatti 
helyettesítés 
(5 nap) 

3 fő 458.500/22 * 5 nap 104.205.-Ft/3 hó 

Távolléti díj 
(anyanap) 

3 fő 10.000*3 30.000.-Ft / 3 hó 

Juttatás összesen: 321.105.-Ft 

Személyi juttatások összesen:1.547.105.-Ft/ negyedév 

Munkáltatót terhelő járulék 27%* 417.718.-Ft/negyedév 

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 417.718.-Ft/negyedév 

H 

http://159.500.-Ft
http://957.000.-Ft
http://279.000.-Ft
http://31.500.-Ft/
http://104.205.-Ft/
http://321.105.-Ft
http://417.718.-Ft/


^ -^i^^dféfclet 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Mászóka Óvoda 

(1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) 

2010. szeptember 01.-től - 2010. december 31.-ig személyi juttatás és munkáltatót 
terhelő járulékok 

Fő besorolás Illetmény 
Ft/hó 

Illetmény 
összesen 

Összesen. 
(3 hó) 

óvodapedagógus 2 fő F 9 159.500.-Ft 319.000.-Ft/hó 957.000.-Ft 
dajka l fő B10 93.000.-Ft 93.000.-Ft/hó 279.000.-Ft 

Bér összesen: 412-OOOFt 1.236.000Ft 

Ker. kiég. 
(minőségi) 

2fö 5.250 * 2* 3 hó 31.500.-Ft/ 3 hó 

Önkormányzati 
tovább képzés 

3 fő 3.000 * 2 fő 9.000Ft.-Ft/ 3 hó 

Cafeteria 3 fő 9.760 * 1,25 * 3 fő .146.400FÍ/ 4 hó 

Betegszabadság 
miatti 
helyettesítés 
(5 nap) 

3 fő 458.500/22 * 5 nap 104.205.-Ft/3 hó 

Távolléti díj 
(anyanap) 

3 fő 10.000*3 30.000.-Ft/3 hó 

Juttatás összesen: 321.105.-Ft 

Személyi juttatások összesen:1.547.105.-Ft/ negyedév 

Munkáltatót terhelő járulék 27%* 417.718.-Ft/negyedév 

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 417.718.-Ft/negyedév 

fi-

http://159.500.-Ft
http://957.000.-Ft
http://279.000.-Ft
http://31.500.-Ft/
http://104.205.-Ft/
http://30.000.-Ft/
http://321.105.-Ft
http://417.718.-Ft/
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Mocorgó Óvoda 

(1101 Budapest, Kőbányai u. 30.) 

2010. szeptember 01.-től - 2010. december 31.-ig személyi juttatás és munkáltatót 
terhelő járulékok 

Fő besorolás Illetmény 
Ft/hó 

Illetmény 
összesen 

Összesen. 
(3 hó) 

óvodapedagógus 2 fő F9 159.500.-Ft 319.000.-Ft/hó 957.000.-Ft 
dajka lfő B10 93.000.-Ft 93.000.-Ft/hó 279.000.-Ft 

Bér összesen: 
412.000Ft 1.236.000Ft 

Ker. kiég. 
(minőségi) 

2 fő 5.250 * 2* 3 hó 31.500.-Ft/3 hó 

Önkormányzati 
tovább képzés 

3 fő 3.000 * 2 fő 9.000Ft.-Ft/ 3 hó 

Cafeteria 3 fő 9.760 * 1,25 * 3 fő .146.400Ft/4hó 

Betegszabadság 
miatti 
helyettesítés 
(5 nap) 

3fó 458.500/22 * 5 nap 104.205.-Ft / 3 hó 

Távolléti díj 
(anyanap) 

3 fő 10.000*3 30.000.-Ft / 3 hó 

Juttatás összesen: 321.105.-Ft 

Személyi juttatások összesen:1.547.105.-Ft/ negyedév 

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 417.718.-Ft/negyedév 

Munkáltatót terhelő járulék 27% * 417.718.-Ft/negyedév 

http://159.500.-Ft
http://957.000.-Ft
http://279.000.-Ft
http://31.500.-Ft/
http://104.205.-Ft
http://321.105.-Ft
http://417.718.-Ft/
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KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT, 
1475 BUDAPEST Pf. 56.1107 BUDAPEST CEGLÉDI ÚT 30. TEL.: 666-2700 FAX: 666-2763 

Budapest Főváros X. kerület Műszaki divízió 
Kőbányai Önkormányzat Ügyintézőnk: Deézsi Tibor 
Polgármesteri Hivatal Ikt. sz.: 
Oktatási és Közművelődési Főosztály Tárgy: tájékoztatás 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
főosztályvezető asszony részére 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1105 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Semperger Sándomé főosztályvezető helyettes asszony 2010. február 24-én küldött 
elektronikus levelében kértekkel kapcsolatban, az alábbiakról tájékoztatom. 

1. Mászóka Óvoda (1105 Bp., Ászok u. 1-3.) 
A jelenlegi szolgálati lakás helyén az óvodai csoportszoba, a hozzá tartozó helyiségekkel. 
kialakítható. 
A csoportszoba (a Magyar Szabvány MSZ 24203-1, Oktatási intézmények tervezési 
előírásai 6.2.1. pontja szerint a csoportszoba alapterülete 3 m2/fő, legalább 50 m, 
legfeljebb 75 m2) a jelenlegi nappali, előtér, fürdő és személyzeti öltöző helyén 
kialakítható és alapterülete eléri a szabványban meghatározott értéket. 
A csoportszobához kötelezően tartózó gyermekmosdó (a szabványban előírt alapterülete 
legalább 15,0 m2) a szolgálati lakás jelenlegi hálószobájából alakítható ki, amely 14,25 m~ 
alapterületű. Itt a gépészeti vezetékek elvezetését kell (lehet, hogy az alatta elhelyezkedő 
hőközponton keresztül) megoldani. 
A csoportszobához kötelezően tartózó öltöző (a szabványban előírt alapterülete 15,0 m ) a 
jelenlegi konyha megosztásával és a WC csatolásával alakítható ki, amely így kialakuló 
helyiség alapterülete meghaladja a szabvány által előírtat. (Probléma lehet a helyiségen 
átmenő lefolyóvezeték, de műszaki szempontból megoldható.) 
Mindhárom kialakítandó helyiség a jelenlegi közlekedőből nyílna, úgy, hogy a 
lépcsőházba nyíló ajtó odábbrakásával lecsökkenne a közlekedő alapterülete és így a 
konyha „maradék" alapterületén, a közlekedőből nyílóan a személyzeti öltözőt is 
„pótolni" lehetne. 

Az elvégzendő kivitelezési feladatok: 
- kőműves munkák (falak bontása, készítése, vakolások); 
- gyermekmosdó kialakítása (WC-k, mosdók, zuhany; teljes gépészeti szerelés -nyomó, 

ejtő; burkolások; festés, mázolás; elektromos szerelés): 
- csoportszoba festése, burkolása, elektromos szerelése, kézmosó kiépítése, radiátor 

védőrács készítése, radiátorok mázolása, radiátor szelepek beépítése: 
- folyosó burkolása, festése; 
- személyzeti Öltöző festése, burkolása, elektromos szerelése; 

CEAB 
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Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. adatszolgáltatás 

Az elvégzendő kivitelezési feladatok becsült költsége (nem tartalmazza a bútorok 
költségeit): 9-10.000.- eFt. 

2. Kékvirág Óvoda (1107 Bp., Kékvirág u. 5.) 
A jelenlegi szolgálati lakás helyén - amennyiben a Magyar Szabvány MSZ 24203-1, 
Oktatási intézmények tervezési előírásai 6.2.1. pontja szerint a csoportszoba alapterülete 
legalább 50 m2, alapterületi igényét nem veszem figyelembe - 10 gyermek elhelyezésére 
alkalmas csoportszoba kialakítható. 
A csoportszobához kötelezően tartózó öltöző és gyermekmosdó, a szabványban előírtnál 
(15,0-15,0 m2) kisebb alapterülettel kialakítható. (Itt nem lehet alkalmazni azt, hogy a 
kialakítandó csoportszoba közösen használ mosdót egy másik csoporttal, mivel az a 
távolság miatt megoldhatatlan.) 

Az elvégzendő kivitelezési feladatok: 
- kőműves munkák (falak bontása, készítése, vakolások); 
- gyermekmosdó kialakítása (WC-k, mosdók, zuhany; teljes gépészeti szerelés -nyomó, 

ejtő; burkolások: festés, mázolás; elektromos szerelés); 
- csoportszoba festése, burkolása, elektromos szerelése, kézmosó kiépítése, radiátor 

védőrács készítése, radiátorok mázolása, radiátor szelepek beépítése; 
- folyosó burkolása, festése; 

Az elvégzendő kivitelezési feladatok becsült költsége (nem tartalmazza a bútorok 
költségeit): 9-10.000- eFt. 

3. Aprók Háza Óvoda (1108 Bp., Újhegyi sétány 5-7.) 
A 2008. év nyarán, a 1108 Bp., Újhegyi sétány 1-3. szám alatt kialakított telephely két 
csoportszobával való bővítése a jelenlegi két számítástechnika terem helyén, műszakilag 
megoldható. 
A jelenlegi két tanterem alapterülete 54,00 m2, illetve 49,35 m2 (a Magyar Szabvány MSZ 
24203-1. Oktatási intézmények tervezési előírásai 6.2.1. pontja szerint a csoportszoba 
alapterülete 3 m2/fő, legalább 50 m2

5 legfeljebb 75 m2), így a két kialakítandó 
csoportszoba alapterületi mérete megfelelő. 
A csoportszobához kőtelezően tartozó gyermeköltöző (a 2008. évben megvalósítottál 
megegyezően) a csoportszoba előtti folyosórészen kerülhet kialakításra. Itt szükséges a 
belső udvarra néző nyílászárók cseréje (az iskola ide nyíló nyílászárói is, mivel az udvart 
az óvodás gyermekek is használják majd), mivel az itt található fix nyílászárók a 
padlóvonal fölött 10 cm-rel kezdődnek, ami a gyermekek számára balesetveszélyt jelent. 
A nyílászáró cserével a folyosó szellőzése is megoldható. 
A csoportszobához szintén kötelezően tartozó gyermekmosdó, WC esetében a szabvány 
úgy rendelkezik, hogy másik gyermekcsoportéval közösen is kialakítható, amennyiben a 
helyiség alapterülete, illetve a gyermekek száma ezt lehetővé teszi. Tekintettel arra, hogy 
jelenleg három csoport használ kettő gyermekmosdót, a további egy csoportszoba 
kialakításához egy új gyermekmosdó kialakítása nem szükséges. 
A belső átalakításokhoz, illetve kialakításokhoz kapcsolódóan - mivel a megnövekedett, 
gyermeklétszám miatt, az Aprók Háza Óvoda udvara nem elégséges alapterületű a 
gyermekek számára - szükségesnek tartom a csoportszobák előtti kertrész gyermekjátszó 
hellyé történő kialakítását, továbbá az itt lévő járdalapok helyett egy új térburkolat 
lerakását a kerti bejárattól az óvoda bejáratáig. 

Az elvégzendő kivitelezési feladatok: 

T 



Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. adatszolgáltatás 

- nyílászáró csere (új csoportszobákban; belső udvarra nézők -iskoláé is; iskola aulájába 
nyíló - pánikzárral kifelé nyíló, menekülési útvonal; csoportszobákból ajtó az udvarra; 
csoportszobák belső ajtaja); 

- csoportszobák festése, burkolása, lambéria burkolat készítése, beépített szekrény 
készítése, labdaháló készítése, elektromos szerelése, kézmosó cseréje, radiátor 
védőrács készítése, radiátorok mázolása, radiátor szelepek beépítése; 

- folyosó burkolása, festése, beépített szekrények készítése; 
- térburkolat készítése udvaron -az utcai bejárattól a rámpáig; 
- játszóhely kialakítása udvaron, játéktárolóval -játszóeszközöket az óvoda biztosítja; 
- lapostető szigetelés felújítása; 
- a „csatolandó" helyiségek bekötése az óvoda risztórendszerébe és elektromos 

hálózatába; 

Az elvégzendő kivitelezési feladatok becsült költsége (nem tartalmazza a galériák, 
bútorok és játszóeszközök költségeit): 25-30.000.- eFt. 

Tájékoztatom továbbá, hogy a kivitelezési munkák megkezdéséhez tenderterv készítése 
szükséges (az ÁNTSZ-szel és a Tűzoltóparancsnoksággal történő egyeztetéssel), ami alapján 
a közbeszerzési eljárást le lehet folytatni. A kialakítások időszükséglete, amennyiben a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t bízzák meg a feladatok elvégzésével, az alábbi: 
- tender terv készítése (műszaki tervdokumentáció, műszaki leírások, árazott, illetve 

árazatlan költségvetés - a 196/2009. (IX. 15.) Komi. rendelettel módosított, az építési 
beruházások közbeszerzési eljárásairól szóló 162/2004. (V.21.) sz. Korm. rendelet 8/B. §. 
(l)-ben foglaltaknak megfelelően) a szükséges egyeztetésekkel, 1-1,5 hónap; 

- közbeszerzési eljárás lefolytatása (a keretmegállapodásban részes vállalkozóktól való 
ajánlatkéréssel) 1-1,5 hónap (az eredményhirdetést követően a huszadik (20) napon lehet 
csak szerződést kötni); 

- kivitelezés 1,5-2 hónap (A Mászóka Óvoda - 1. turnusban zár - és a Kékvirág Óvoda - 2. 
turnusban zár - esetében, a nyári zárva tartás alatt az átalakítás azon része, ami az épület 
elektromos, illetve gépészeti hálózatát érinti, elvégezhető, és mivel az óvoda 
elszeparálható részét érinti az átalakítás, a szakipari munkák, a nevelést nem zavarva, a 
nyitást követően is végezhető. Az Aprók Háza Óvoda - 1. turnusban zár - esetében, a 
nyílászárók gyártási ideje miatt - a nyertes vállalkozó csak a szerződéskötést követően 
tudja megrendelni a beépítendő nyílászárókat -, illetve mivel az átalakítás nem csak 
„csatolásból áll", továbbá érinti az udvar részt is ez az időszak még hosszabb is lehet, 
ezért célszerű, hogy a nyári zárva tartást követően, amennyiben lehetséges, a telephely 
maradjon továbbra is zárva a kivitelezés elkészültéig. 

A becsült költségek pontos meghatározására a tendertervek elkészültét követően kerülhet sor. 
A becsült költségek nem tartalmazzák a tervezési és a bonyolítási költségeket. 

Budapest, 2010. február 25. 

Tisztelettel 

Fecske Károly 
vezérigazgató 

SJŐiáMMVáGYSHKS 
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Gondnoki lakás átalakítás 
Ászok u. 1-3 
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Gondnoki lakás felmérés 
Ászok u. 1-3 
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Kékvirág u. Óvoda 
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Kékvirág u. Óvoda 
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Szolgálati lakás 



J[Q. &JL-YrxMUJzb 

iskola hosszú bélyegző lenyomata 

Gyorsjelentés 

a 2010/2011. tanévre beírt 1. osztályosok számáról 

Engedélyezetett osztályok száma: 
Összesen felvett/beírt gyerekek száma: 
Ebből 

- körzetbe tartozó gyermekek száma: 

- Kerületi (nem körzetes) gyermekek száma: 

- kerületen kívüliek száma: 
2 vagy 3 főnek számító gyermek 
(SNLBTM) 

Ebből 

- körzetbe tartozó gyermekek száma: 

- Kerületi (nem körzetes) gyermekek száma: 

- kerületen kívüliek száma: 
2 vagy 3 főnek számító gyermek 
(SNLBTM) 

Ebből 

- körzetbe tartozó gyermekek száma: 

- Kerületi (nem körzetes) gyermekek száma: 

- kerületen kívüliek száma: 
2 vagy 3 főnek számító gyermek 
(SNLBTM) 

Ebből 

- körzetbe tartozó gyermekek száma: 

- Kerületi (nem körzetes) gyermekek száma: 

- kerületen kívüliek száma: 
2 vagy 3 főnek számító gyermek 
(SNLBTM) 

Ebből 

- körzetbe tartozó gyermekek száma: 

- Kerületi (nem körzetes) gyermekek száma: 

- kerületen kívüliek száma: 
2 vagy 3 főnek számító gyermek 
(SNLBTM) 

A felvett gyerekek osztályokra bontva: 

Osztály megnevezése 
(spec. megnevezése) 

Felvett 
gyerekek 
száma 

2 főnek 
számít 

3 főnek 
számít 

Az osztály számított létszáma 

Budapest, 2010 

PH 

aláírás 



óvoda hosszú bélyegző lenyomata 

Gyorsjelentés 

a 2010/2011. tanévre beírt gyermekek számáról 

Engedélyezetett csoportok száma: 
Összesen felvett/beírt gyerekek száma: 
Ebből 

- körzetbe tartozó gyermekek száma: 

- Kerületi (nem körzetes) gyermekek száma: 

- kerületen kívüliek száma: 
2 vagy 3 főnek számító gyermek 
(SNI, BTM) 

Ebből 

- körzetbe tartozó gyermekek száma: 

- Kerületi (nem körzetes) gyermekek száma: 

- kerületen kívüliek száma: 
2 vagy 3 főnek számító gyermek 
(SNI, BTM) 

Ebből 

- körzetbe tartozó gyermekek száma: 

- Kerületi (nem körzetes) gyermekek száma: 

- kerületen kívüliek száma: 
2 vagy 3 főnek számító gyermek 
(SNI, BTM) 

Ebből 

- körzetbe tartozó gyermekek száma: 

- Kerületi (nem körzetes) gyermekek száma: 

- kerületen kívüliek száma: 
2 vagy 3 főnek számító gyermek 
(SNI, BTM) 

Ebből 

- körzetbe tartozó gyermekek száma: 

- Kerületi (nem körzetes) gyermekek száma: 

- kerületen kívüliek száma: 
2 vagy 3 főnek számító gyermek 
(SNI, BTM) 

A felvett gyerekek csoportba sorolása: 

Csoport 
megnevezése/ 
korcsoport szerinti 
megnevezése 

Felvett 
gyerekek 
száma 

A 
csoportban 
maradt 
gyerekek 
száma 

2 főnek 
számít 

3 főnek 
számít 

A csoport számított 
létszáma 

Budapest, 2010 

PH 

aláírás 


