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a 2015/2016. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A 2015/2016. nevelési év előkészítését a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 20. §-a határozza meg (a továbbiakban: R.). 
Az óvodai beiratkozás időpon-tját a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének (a továbbiakban: Önkormányzat) Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 18. pontja 
alapján a polgármester határozza meg. A hirdetmény tervezete elkészült (2. melléklet). A 
hirdetményt az Önkormányzat honlapján a beiratkozás előtt 30 nappal közzé kell tenni. Az 
előző évek tapasztalata alapján fontos plakát formájában is eljuttatni a bölcsődékbe, óvodákba 
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ X. Tankerületéhez. 

Az Nkt. 94. § (l) bekezdés e) pontja szerint felhatalmazást kapott az oktatásért felelős 
miniszter, hogy az óvodai felvételi eljárás rendjét rendeletben állapítsa meg. A rendelet ez 
ideig nemjelent meg. 

A 2015. szeptember l-jén hatályba lépő Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint az a gyermek, aki 
adott év augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét, az a nevelési év kezdő napjától 
napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. A kötelezettség alól a szülő 
kérelmére -adott feltételek megléte alapján- a jegyző felmentést adhat. (A Magyarország 
2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi 
CCIII. törvény 24. § (7) bekezdése módosította az Nkt. 8. § (2) és a 95. § (9) bekezdését, mely 
szerint a jogszabályban 2014. szeptember l. szerepelt). 

A 2015/2016-ös nevelési évre vonatkozóan az óvodai felvétel tervezett időpontja 2015. május 
6-8. 

A nevelési év előkészítésének feladatai: 
a) a nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározása, 
b) annak meghatározása, hogy az óvodai beiratkozás utolsó napjáig mekkora lehet az 

intézménybe felvett kerületen kívüli gyermekek aránya, 
c) az óvodai beiratkozások ellenőrzése, 
d) szükség esetén az indítható óvodai csoportok számától való eltérés szabályozása. 

A 2015/2016-os nevelési év tervezéséhez az óvodai felvételi körzetek módosításának 
szükségességét megvizsgáltuk, az adatok alapján nem indokolt a körzetek tehermentesítés 
miatti módosítása. Túljelentkezés esetén lehetőség van a gyermekek átirányítására. 

A tervezés során az intézményi férőhelyekre, a szabad kapacitásokra, valamint a tanköteles 
( óvodai nevelésre kötelezett) gyermekek számának alakulására alapoztunk. 

A Nkt. 4. melléklete határozza meg az óvodai csoportok minimális, maximális és 
átlaglétszámát a (minimum 13, maximum 25 gyermek). Az óvodai csoportra megállapított 
minimális és maximális létszámtól akkor lehet eltérni, ha a nevelési év során a gyermek 
átvétele, felvételemiatt indokolt [Nkt. 25. § (7) bekezdés]. A tervezés a csoportok maximális 



létszámára alapozott. A csoportok maximális létszámtól való eltérésének engedélyezése 
polgármesteri leadott hatáskör. 

Információgyűjtés az óvodai csoportok tervezéséhez: 
a) az óvodába jelentkező korosztály létszámának megállapításához a népesség

nyilvántartás adatbázisából a három-, négy-, ötéves gyermekek számát vizsgáltuk, 
b) az adatokat az óvodavezetők óvodai körzet szerinti bontásban kapták meg, amelyet 

egyeztettek saját nyilvántartásukkal, az egyeztetésben a körzetes védőnők is 
közreműködtek, 

c) az óvodavezetők felmérték az iskolába lépők és az óvodában maradók létszámát 
(hozzávetőleges adatok, mert az iskolaérettségi vizsgálatok még folyamatban vannak), 

d) a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője megküldte az óvodás életkort elérő 

bölcsödések létszámát, 
e) megkértük a kerületi nemzetiségi önkormányzatok nyilatkozatát arról, hogy igényt 

tartanak-e óvodai nemzetiségi anyanyelvi nevelésre a 2015/2016. nevelési évben. 

A rendelkezésre álló adatok alapján közelítő értékekkel tudtunk dolgozni. A tervezéshez a 
népesség-nyilvántartás adatai szolgáltatták az alapot. A kerületben jelenleg lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező három-, négy,- ötévesek száma a 2014. november 27-én 
megkapott népesség-nyilvántartási adatok alapján a következő: 

l. táblá Ak l b l k 'h ll l ' k d' h ll l d lk " k k l ' · ' int. z at. erü et en a o e ye vagy tartoz o asi e ye ren e ezo f!..Vere e sz ama szü etesz ev szer 
200 8 200 9 2010 2011 2012 2013 201 4* 

761 732 712 692 706 662 558 

*Megjegyzés: Időarányos adat. 

A tervezés szempontjából a 2010-2012 között született gyermekek száma érdemel figyelmet 
az óvodáztatásra vonatkozó jogszabályi változások miatt. Meghatározó adat a 2012-ben 
született gyermekek száma, mivel elsősorban ez határozza meg az óvodákba jelentkezők 
várható számát. A csoportok számának tervezését befolyásolhatja az óvodai ellátásban nem 
részesülő négy- és ötévesek száma is. A népesség-nyilvántartás adataiból kiszűrtük az óvodai 
jogviszonnyal rendelkezőket. Kiszűrtük azokat a gyerekeket is, akikről hivatalos értesítéssei 
rendelkezünk arról, hogy más kerületbe vagy egyéb fenntartású óvodába járnak. Kiemeltük a 
külföldön tartózkodó gyerekek adatait a nyilvántartásbóL Az óvodavezetők a részükre 
megküldött adatbázisban bejelölték azoknak a gyermekeknek a nevét, akik tudomásuk szerint 
más óvodában rendelkeznek jogviszonnyal, vagy nem tartózkodnak a lakó helyükön. 

A 2015. február havi létszámjelentés szerint a kerület óvodáiban jelenleg 2382 gyermek van 
(ez a tényleges létszám, a számított létszám: 248 0 fő), az óvodai férőhely 260 8 fő. Az 
óvodavezetők felmérték az intézményeik kapacitását. 

Az alábbi táblázatban látható az óvodai férőhelyek alakulása a kimenő nagycsoportosok és a 
bejövő háromévesek számának függvényében. 
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Kőbányai Aprók Háza Ovoda 331 5 135 92 5 97 116 103 
Kőbányai Bóbita Ovoda 157 l 63 37 2 38 70 63 
Kőbányai Csodafa Ovoda 218 ll 89 56 6 67 82 60 
Kőbányai Csodapók Ovoda 108 2 49 38 o 40 36 31 
Kőbányai Csupa Csoda Ovoda 

100 2 47 31 7 33 60 58 
Kőbányai Gépmadár Ovoda 179 4 53 46 4 50 73 56 
Kőbányai Gesztenye Ovoda 112 21 40 25 2 46 52 48 
Kőbányai Gézengúz Ovoda 100 7 25 19 l 26 34 25 
Kőbányai Gyermekek Háza Ovoda 

94 o 43 30 4 30 68 49 
Kőbányai Gyöngyike Ovoda 100 2 43 25 l 27 30 28 
Kőbányai Hárslevelű Ovoda 100 16 28 19 l 35 9 7 
Kőbányai Kékvirág Ovoda 172 3 70 32 23 35 38 33 
Kőbányai Kincskereső Ovoda 

131 3 49 34 3 37 41 40 
Kőbányai Kiskakas Ovoda 194 3 76 55 3 58 50 47 
Kőbányai Mászóka Ovoda 160 l 76 52 5 53 60 58 
Kőbányai Mocorgó Ovoda 150 44 43 33 4 77 18 16 
Kőbányai Rece-fice Ovoda 102 2 37 21 2 23 71 61 
Kőbányai Zsivaj Ovoda 100 l 46 33 7 34 42 42 

Összesen: 2 608 128 1012 678 80 806 950 825 

Az óvodában lévő nagycsoportosok és a belépő gyermekek számát tekintve a Kőbányai 
Bóbita, Csupa Csoda, Gyermekek Háza, Rece-fice és a Zsivaj óvodákban várhatóan a belépő 
gyermekek száma több mint az óvoda kapacitása. A területi elhelyezkedést tekintve a 
Kőbányai Mocorgó Óvoda szabad férőhelyein elhelyezhetők a Bóbita, a Csupa Csoda, és a 
Rece-fice óvodákba jelentkező gyerekek túljelentkezés esetén. A Kőbányai Csodapók és a 
Kiskakas óvodák is rendelkeznek szabad kapacitással az átirányításhoz. Az újhegyi két óvoda 
(Aprók Háza és a Csodafa óvoda) együttesen be tudja fogadni a körzetéből érkezőket. A 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda kapacitása is alkalmas a túljelentkezés levezetésére, azzal a 
megjegyzéssel, hogy a Kőbánya peremrészére a szülők körülményesebben juthatnak el a 
kerület távolabbi helyeirőL 

Az óvodai csoportok meghatározásához azonban figyelembe kell venni a további egy évig 
óvodai nevelésben részesülő nagycsoportosok számát. 
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3. táblázat. Az óvodáb d,' kek /,' ""letési id," . t. 

Tanköteles Óvodában 2009. január l. és március 31. 2009. április l. és május 31. 2009. június l. és augusztus 
korú maradó között született gyermekek között született gyermekek 31. között született gyermekek 

Óvoda 
gyermekek 

gyermek száma száma száma száma 
száma az összesen 

óvodákban 
(fő) fő % fő % fő 0/o 

(fő) 

Kőbányai Aprók Háza Óvoda 135 38 13 34% 7 18% 18 47% 

Kőbányai Bóbita Óvoda 63 24 8 33% 5 21% ll 46% 

Kőbányai Csodafa Óvoda 89 27 7 26% 3 ll% 17 63% 

Kőbányai Csodapók Óvoda 49 ll 2 18% 3 27% 6 55% 

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 47 9 3 33% 2 22% 4 44% 

Kőbányai Gépmadár Óvoda 53 3 l 33% l 33% l 33% 

Kőbányai Gesztenye Óvoda 40 13 5 38% 3 23% 5 38% 

Kőbányai Gézengúz Óvoda 25 5 l 20% 2 40% 2 40% 

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 43 9 2 22% 2 22% 5 56% 

Kőbányai Gyöngyike Óvoda 43 17 5 29% 4 24% 8 47% 

Kőbányai Hárslevelű Óvoda 28 8 4 50% 3 38% l 13% 

Kőbányai Kékvirág Óvoda 70 15 4 27% o O% ll 73% 

Kőbányai Kincskereső Óvoda 49 12 l 8% 2 17% 9 75% 

Kőbányai Kiskakas Óvoda 76 18 7 39% 3 17% 8 44% 

Kőbányai Mászóka Óvoda 76 19 5 26% l 5% 13 68% 

Kőbányai Mocorgó Óvoda 43 8 3 38% o O% 5 63% 

Kőbányai Rece-fice Óvoda 37 12 2 17% 3 25% 7 58% 

Kőbányai Zsivaj Óvoda 46 6 o O% 2 33% 4 67% 

Összesen: 1012 254 73 29% 46 18% 135 53% 
- --



Az óvodában maradó tanköteles korú gyermekek születési időpontját vizsgálva a 3. táblázat 
adataiból látható, hogy a Kőbányai Csodafa, Kékvirág, Kincskeresők, Mászóka, Mocorgó, és 
a Zsivaj óvodákbajárók több mint 60%-a a nyári hónapokban született, vagyis alig hatévesen 
kezdené az iskolát. 
Az Nkt. 45. § (4) bekezdéseszerint a tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője, továbbá 
az óvoda vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői 
bizottság dönt. 
Az R. 21. § alapján az óvoda vezetője hoz döntést a tanköteles korba lépő gyermek 
fejlettségével kapcsolatban: 

a) igazolja azt, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, 
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való 

további részvételéről, 
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából, ha a gyermek iskolába lépéshez szükséges 
fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, vagy a szülő nem ért egyet az óvodavezető 
döntésével, 

d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéséhez szükséges 
fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a 
hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. 

A szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot a gyermeke iskolába lépéséhez 
szükséges fejlettsége megállapítása céljából. 

A gyermekek fejlődési üteméről természetesen tudható, hogy különböző, azonban az óvodai 
fejlesztés alapvető célja, hogy az iskoláskor kezdetére elérjék a megfelelő fejlettséget, és ne 
töltsenek több nevelési évet az óvodában, mint amennyi szükséges. 

Az egyes gyermekek fejlettségének megítéléséhez szükséges a pedagógiai szakszolgálati 
tagintézmény vizsgálata. 
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet 
34. § (5) bekezdése szerint a pedagógiai szakszolgálati tagintézmény, vagyis a Fővárosi 
Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye (a továbbiakban: Szakszolgálat) 
munkatársainak az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításához (a február utolsó 
napjáig kezdeményezett) szükséges vizsgálatokat április utolsó munkanapjáig kell 
elvégezni ük. 
A Szakszolgálat és a szakértői bizottságok vizsgálatai az óvodai beiratkozás és az általános 
iskolai beíratás függvényében megnövekedhetnek. Az előző évek tapasztalata szerint a magas 
esetszám miatt elhúzódhat az iskolai felvételekhez szükséges szakvélemények kiadása, ezért a 
gyermekek vizsgálati eredményeinek függvényében változhat az óvodában maradók száma. 

4. táblázat. A tankötelezettek számának alakulása (2015. március 6.-ai adategyeztetés alapján). 
Szakértői vizsgálatra váró 

gyerekek száma vagy egyéb 
Intézmény okból nem eldöntött az 

iskolába Iépésük 
(fő) 

Kőbányai Aprók Háza 5 
Kőbányai Bóbita 2 
Kőbányai Csodafa 6 
Kőbányai Csodapók o 
Kőbányai Csupa Csoda 7 
Kőbányai Gépmadár 4 
Kőbányai Gesztenye 2 
Kőbányai Gézengúz l 
Kőbányai Gyermekek Háza 4 



Kőbányai Gyöngyike l 
Kőbányai Hárslevelű l 
Kőbányai Kékvirág 23 
Kőbányai Kincskereső 3 
Kőbányai Kiskakas 3 
Kőbányai Mászóka 5 
KőbányaiMocorgó 4 
Kőbányai Rece-fice 2 
Kőbányai Zsivaj 7 
Összesen: 80 

A kőbányai óvodáktól kapott adatokból látható, hogy 80 esetben a későbbiekben születik 
döntés arról, hogy iskolába lép-e a gyermek, vagy óvodában marad, 2015. február végéig 254 
gyermekről született az a döntés, hogy óvodában marad a 2015/2016. nevelési évben. 

A kerületi óvodáiban jelenleg 101 csoport működik, az óvodánkénti csoportok számát az 
alábbi táblázat mutatja. 

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

Óvoda Csoport száma 

Kőbányai Aprók Háza 13 
Kőbányai Bóbita 6 
Kőbányai Csodafa 8 
Kőbányai Csodapók 4 

Kőbányai Csupa Csoda 4 

Kőbányai Gépmadár 7 
Kőbányai Gesztenye 5 (4+autista csoport) 
Kőbányai Gézengúz 4 

Kőbányai Gyermekek Háza 4 

Kőbányai Gyöngyike 4 

Kőbányai Hárslevelű 4 

Kőbányai Kékvirág 7 

Kőbányai Kincskereső 5 
Kőbányai Kiskakas 8 
KőbányaiMászóka 6 
KőbányaiMocorgó 5 
Kőbányai Rece-fice 4 

Kőbányai Zsivaj 4 

Összesen: 102 

A 2015/2016. nevelési évben az óvodai csoportszám bővítésére a Kőbányai Gesztenye Óvoda 
esetében kerülhet sor az autista csoport indításávaL A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben 
(a továbbiakban: költségvetési rendelet) a csoportbővítés költsége betervezésre került. Az 
Önkormányzatnak szándékában áll a csoportbővítés, amely szándékáról 2015. május 31-éig 
határoznia kell. 
A költségvetési rendeletben szintén betervezésre került a Kőbányai Rece-fice Óvoda 1105 
Budapest, Bánya utca 32. alatti épületbe történő költözésével kapcsolatos költség (az 
átköltöztetés az óvodaépült egy évig tartó felújításamiatt szükséges). A Kőbányai Rece-fice 
Óvoda az új székhelyén a 2015/2016. nevelési évet változatlanul négy csoporttal kezdi meg. 
Az Nkt. 49. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl az óvodai munkaközösség kidolgozta 
az óvodai felvételi eljárás során alkalmazott prioritásokat. Így a gyermek- az egyéb feltételek 
mellett - akkor nyer felvételt, ha: 

a) az óvodába lépő gyermek testvére az adott intézményben óvodás, vagy 
b) a szülő az intézmény alkalmazottja. 
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A népesség-nyilvántartás adata alapján a Kőbányai Hárslevelű Óvoda csoportjai a 2015/2016. 
nevelési évben várhatóan 72%-os kihasználtsággal működhetnek (abban az esetben, ha mind a 
hét előzetesen jelzett kőbányai gyermeket felveszi), ezért javasolom, hogy az intézmény az 
adott nevelési évre mentesüljön az alól, hogy legfeljebb 5%-ban vehet fel kerületen kívüli 
gyermekeket. Az óvoda vezetője a felmérések alapján elsősorban XVII. kerületi gyermek 
szüleinek érdeklődését jelezte. 

Amennyiben a felvehető gyermekek száma ténylegesen alacsonyabb lesz, mint a jelentkezők 
száma, úgy a gyermekek átirányítása válhat szükségessé, ezért az Önkormányzat az Nkt. 49. § 
(2) bekezdéseszerint bizottságat szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

Az óvodai beírási dokumentumok teljes körű ellenőrzésére 2015. május 21-29. között kerül 
sor. 

II. Hatásvizsgálat 

Összességében az óvodába lépő három-, négy-, és ötévesek száma 825 fő. Az óvodák összes 
szabad férőhelyét (806) figyelembe véve, akkor szükséges az elhelyezés megoldása, ha 
minden három-, négy-, ötéves igényli az óvodai ellátást és a szakértői vélemények alapján (80 
fő) nagy számban maradnak nagycsoportos gyermekek az óvodában. 

Az elmúlt három év beiratkozási tapasztalata azt mutatja, hogy a népesség-nyilvántartásban 
szereplő hároméves gyermekek szüleinek mintegy 70-80%-a kéri a gyermeke felvételét a 
kerület óvodáiba. A négy- és ötéves korosztály jelentős része - annak ellenére, hogy a 
gyermek felvételéről nem küldték meg az értesítést a nem önkormányzati fenntartású vagy 
más kerületek óvodái az R. 20. § (6) bekezdésének megfelelőerr - már jogviszonnyal 
rendelkezik egy másik, nem kőbányai önkormányzati óvodában. 
A tapasztalatokat erősíti az alábbi kimutatás, amely az adategyeztetés során készült. A mintát, 
amelynek tapasztalatakivetíthető a kerület önkormányzati óvodájára, a Kőbányai Aprók Háza 
Óvoda szolgáltatja. 

6 táblázat ÓVodába lépő gyermekek létszámának tervezése (modell) 

Óvodai jogviszonnyal nem rendelkező felvételi körzetes gyerekek 

Létszám 
Státusza 

Létszám Létszámarány 
(fő) (fő) (%) 

Az óvoda felvételi körzetében 
12 10 

tartózkodik, otthon nevelt 
Nem tartózkodik az óvoda 

4 3 
körzetében 

Várható Más óvodában van jogviszonya 7 6 
három/négyévesek/ötévesek 115 Elköltözött 5 4 

száma 
Külföldön tartózkodik 5 4 

Bölcsődés 42 37 

A körzet védőnőjének nincs 
40 35 

tudomása a gyermekről 

A Kőbányai Aprók Háza Óvoda adatait vizsgálva - különös tekintettel a "Várható 
három/négyévesek száma" kategóriára - igazolt a fenti állítás, mely szerint a népesség
nyilvántartásban szereplő gyerekek 81 %-ával (a bölcsödések száma és a felvételi körzetben 
ténylegesen megtalálható gyerekek száma, valamint a védőnőnek nincs tudomása a 
gyermekről) szükséges tervezni a 2015/2016. nevelési évet. 

Az óvodai előjegyzés időszakában szükséges felmémi aszülők körében, hogy vállalják-e az 
esetleges áthelyezést. Az önkormányzati fenntartású óvodákból kiszoruló gyerekek 
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elhelyezésére megoldást jelenthet a családi napközik igénybevétele [jogszabályi háttér: a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet]. Ezt a lehetőséget az Nkt. 8. § (5) bekezdése támogatja azzal a feltétellel, hogy a 
gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik 
életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az 
esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a 3. mellékletben 
az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során 
figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket. 
Jelenleg az Önkormányzatnak a Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft. családi napközivel 
van ellátási szerződése két telephelyen 7+5, összesen 12 férőhelyre. Az önkormányzati 
fenntartású bölcsődei férőhelyek számának csökkenése okán folyamatban van a fenti 
jogszabálynak megfelelő családi napközik feltárása és az ellátási szerződések megkötése. 
A gyermekek elhelyezésének előkészítése a fenti alternatíva figyelembevételével az óvodai 
felvételi előjegyzés (2015. május 6-8.) időszaka után szükség szerint válik aktuálissá. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Nkt. 83. § (7) bekezdése szerint felmértük a kőbányai nemzetiségi önkormányzatok 
bevonásával a nemzetiség nyelvén folyó nevelés iránti igényt az első óvodai nevelési évre 
beiratkozni szándékozók körében. Egyetlen nemzetiség sem kíván élni a fenti jogával. A 
nemzetiségi önkormányzatok határozatait az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza. 

Figyelembe véve a fenti táblázatban bemutatott létszámadatok eltéréseit javasolom, hogy a 
2015/2016. tanévben az 5. táblázatban feltüntetett számú óvodai csoportok induljanak. 

Amennyiben az óvodavezetők a korábbi évekhez hasonlóan az idén is szigorúan betartják az 
Nkt. szabályozásán túl a gyermekek felvételére vonatkozó általuk is elfogadott elveket, akkor 
a Kőbányán lakóhellyel rendelkező három-, négy-, ötéves gyermekeket átirányítással el lehet 
helyezni az önkormányzati óvodákban. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. március" ID'.' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

..• /2015. (III. 19.) határozata 
a 2015/2016. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015/2016. 
nevelési évben induló óvodai csoportok számát az l. melléklet szerint határozza meg. 

2. Az óvodai beiratkozás utolsó napjáig, 2015. május 8-áig előjegyzett gyermekekből a 
kerületen kívüliek aránya legfeljebb 5% lehet. 

3. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda a 2015/2016. nevelési évre mentesül a 2. pontban 
meghatározott korlátozás alól, az óvodai beiratkozás utolsó napjáig, 2015. május 8-áig 
előjegyzett gyermekekből a kerületen kívüliek aránya legfeljebb 20% lehet. 

4. A Képviselő-testület kifejezi a szándékát a Kőbányai Gesztenye Óvoda csoportszámának 
egy autista csoporttal történő bővítésére a 2015/2016. nevelési évtől. 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgáriDestert a Kőbányai Gesztenye Óvoda 
csoportbővítésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 

6. Ez a határozat 2015. március 20-án lép hatályba, és 2016. április l-jén hatályát veszti. 

l. melléklet a . ..12015. (III 19.) KÖKT határozathoz 

A B 

l. Óvoda Tervezett csoportok száma 

2. 
K~bányai Aprók Háza Ovoda 

13 
(Uj hegyi sétány 5-7.) 

3. 
Kőbányai Bóbita Ov oda 

6 (Halom u. 7 lb) 

4. 
Kőbányai Csodafa Ov oda 

8 
(Újhegyi. sétány. 17-19.) 

5. 
Kőbányai Csodapók Ovoda 

4 
(Mádi u. 127.) 

6. 
Kőbányai Csupa Csoda Ov oda 

4 
(Kőbányai u. 38.) 

7. 
Kőbányai Gesztenye Ovoda 

5 (Maglódi 8.) 

8. 
Kőbányai Gépmadár Ovoda 

7 
(Gépmadár u. 15.) 

9. 
Kőbányai Gézengúz Ovoda 

4 
(Zágrábi u. 13/a) 

10. 
Gyermekek Háza Ovoda 

4 
(Kada u. 27-29.) 

ll. 
Kőbányai Gyöngyike Ovoda 

4 (Salgótarjáni ú. 47.) 

12. 
Kőbányai Hárslevelű Ovoda 

4 
Hárslevelű u. 5.) 

13. Kőbányai Kékvirág Ovoda 
7 

(Kékvirág u. 5.) 

14. 
Kőbányai Kincskeresők Ovoda 

5 (Mádi u. 4-6.) 

15. 
Kőbányai Kiskakas Ovoda 

8 (Mádi u. 86/94.) 

16. 
Kőbányai Mászóka Ovoda 

6 (Ászok u. 1-3). 

17. 
Kőbányai Mocorgó Ovoda 

5 
(Kőbányai u. 30.) 

18. 
Kőbányai Rece-fi ce Ov oda 

4 (Vaspálya u. 8-10.) 

19. 
Kőbányai Zsivaj Ovoda 

4 (Zsivaj u. 1-3.) 

20. Összesen: 102 
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HIRDETMÉNY 
az óvodai felvételekről 

2. melléklet az előterjesztéshez 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (l) bekezdése szerint az 
óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 
keretében folyik [a nevelési-oktatási intézmények működéséröl és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)- 12. §. 
Az Nkt. 49. §(l) bekezdéseszerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után 
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 
hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető [Nkt. 8. §(l)]. 
A szülö gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező 
óvodai nevelési évben - amennyiben azt a férőhelyek száma lehetövé teszi -
Az Nkt. 8. § (2)1 bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órában óvodai 
egyházi és a magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a 
valamint a védönö egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem 
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A 
óvodai nevelésben való részvételét [Nkt. 72. § (l) bekezdés 
kötelezett gyermek szülöje, amennyiben gyermeke az 
beiratkozás idejének utolsó hatámapját követő tizenöt 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzöt 

Mit kell tudni az óvodai felvételekről? 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 

gyermeke 
nevelésre 

köteles arról a 
lakóhelye, annak 

A szülö gyermeke adottságainak, 
meggyőződésére, nemzeti hovatartozására 
Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely 

saját vallási, világnézeti 
óvodát [Nkt. 72. §. (2)]. 

- vagy választott - önkormányzati, 
továbbá nem önkormányzati 
A jelenleg bölcsödében elhelyezett 

A különélö szülök a 
szülöi felügyeletet a 
a gyermekétől 
Törvénykönyvről 

!lésektJen közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a 
vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülö gyakorolja, kivéve, ha 
· a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta [Polgári 

XVIII. Fejezet és a szülöi felügyelet gyakorlása a 
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

1Wl••ir",1",.., időpontja: 2014. május 6-8. 

gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
hatósági igazolványt, továbbá a szülö személyi azonosító és lakcímet 

[R 20. § (3)], nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülönek 
jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §). 

gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott 

intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi 
vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet [Nkt. 47. §(3)]. 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésére jogosult óvodák az alapító 
okirataik szerint: 

az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető egyéb pszichés fejlődési 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar), vagy autizmus spektrum zavarral küzdő 
gyermekeket valamennyi önkormányzati fenntartású óvoda a felvételi körzete szerint ellátja. 
Az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető: 

1 Az Nkt. 8. §-a 2015. szeptember l-jén lép hatályba 
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a) enyhe értelmi fogyatékos gyermekeket a 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda (ll 05 Budapest, Mádi utca 4-6.) és a 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.), 

b) a Down szindrómás gyermekeket a 
Kőbányai Bóbita Óvoda (ll 02 Budapest, Halom utca 7 lb), a 
Kőbányai Gézengúz Óvoda (ll 07 Budapest, Zágrábi utca 13/a) és a 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű utca 5.), 

c) a beszédfogyatékos gyermekeket a 
Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.) és a 
Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág utca 5.), 

d) A mozgásszervi fogyatékos (mozgássérűlt) gyermekeket a 
Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 86-94.) és a 
Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.), 

e) Az enyhe fokban látáscsökkent gyermekeket a 
Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.), 

t) Az enyhe fokban halláscsökkent/hallássérült gyermekeket a 
Kőbányai Mocorgó Óvoda (ll Ol Budapest, Kőbányai út 30.) és a 
Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) 

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott 
anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven 
keruletében működik nemzetiségi, illetve nemzetiségi nyel 

3. Nemzetiségi nyelvű, illetve idegen nyelven is nevelő 

a) III. ker. Bárczi Géza u. l. Óbudai 
b) 
c) 
d) 

III. ker. Bécsi út 236. Ágoston Művészeti 
VI. ker. Városligeti fasor 28. Fasori 
VII. ker. Rózsák tere 6-7. Nicola T 
Diákotthon ( szerb) 

e) VII. ker. Rózsa u. 5. (szerb) 
t) XL ker. Kecskeméti József 
g) XL ker. Gazdagréti tér 
h) XII. ker. Normafa u. 

Általános Iskola, Gimnázium és 

i) XIII. ker. Lomb 
(szlovák) 

Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 

j) 
k) 
l) 
m) 

XIV. ker. 
XIV. ker. 
XVL 

Óvoda (német) 
Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium (horvát) 

ját:;;zólk:ert Óvoda (német) 
~ák<osnaenttl Csillagszem Óvoda - KindergaTten Csillagszem von Rákosmente 

Óvoda- KindergaTten Cseperedő (német) 
Óvoda- KindergaTten Vándor (német) 

Óvoda- KindergaTten Vackor (német) 
Pesterzsébeti Nemzetiségi Kétnyelvű Baross Óvoda KindergaTten Baross 

abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülöje 
dolgozik. Az óvodai felvételröl, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezök száma meghaladja 
a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetö, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságat szervez, 
amely javaslatot tesz a felvételre [Nkt. 49. §(2)]. 
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a 
továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). [Nkt. 49. § (3)]. 

Életvitelszerű ott lakásnak minösül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található 
ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában 
a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első hatámapját megelőző három 
hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy bármely körűlmény alapján arra lehet 



2. melléklet az előterjesztéshez 

következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem 
életvitelszerüen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az 
óvodába jelentkező gyermek szülőjét arra, hogy az életvitelszerü körzetben lakás tényét igazolja. A felszólítás 
kézhez vételétől számított 15 napon belül kell bemutatni a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői 
ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot [Nkt. 49. § (3a)]. 
Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítás ellenére a 
szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által 
szervezett bizottság jogosult az életvitelszerüen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. 
Amennyiben az óvoda vezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt b három 
időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem 
családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerüen lakik a kötelező 
óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. [Nkt. 49. § (3b)]. 

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést ..... ,"'a•au 

fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban- értesítiaszülőket 2015. június 
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására 
eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §). 

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával 
önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőj 
fenntartóhoz küldi meg. 
Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. 
A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát 
jogszabálysértésre hivatkozással [Nkt. 38. §(4)]. 
Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától 

Budapest, 2015. április 

Dr. SzabóKrisztián 
jegyző 

napon belül, 



Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktatószám: 30/2015. 

Kivonat a Kőbányai Roma Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

2015. március 9. 

Gergely Károlyné 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

22/2015. (IH. 09.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2015/2016. tanévben nem tart igényt roma anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre a 
nevelésre. 

2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: elnök 

Budapest, 2015. március ll. 

A jegyzőkön0i ~ivonrihhitel~s:, (r' ( .. i .. ; ••.. •. 

cvv~.· ..... · ·.·· 
Jógárl' SzabadosiHeittieita .·: 
civil és nemzetis~gneté;ens·. 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktatószám: 30/2015. 

Kivonat a Kőbányai Bolgár Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

Akivonatot kapja: 

2015. február ll. 

Nagy István 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

9/2015. (Il. ll.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2015/2016. tanévben nem tart igényt bolgár anyanyelven folyó első óvodai 
beiratkozási évre a nevelésre. 

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

Budapest, 2015. március 3. 

/<:;~~>,.erükt ;;:_;;,;:~;;'\ 

A j egyzőkönyf~:-'~iyz<:m,~fe~itele:~l-, 

Jógáné szXa~i'~i;i!~t . f 
civil és nemzetiségi:r~ferbrnf ' 
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Az ülés időpontja: 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktató szám: 3 2/20 15. 

Kivonat a Kőbányai Görög Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

2015. február 10. 

A kivonatot kapja: Kollátosz J orgosz 
Elnök 

Elnök: A Képviselö-testület 3 fővel határozatképes. 

13/2015. (Il. 10.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testiiletének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselö-testülete a Budapest X., kerületében a 
2015/2016. tanévben nem tart igényt görög anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási 
évre a nevelésre. 

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

Budapest, 2015. március 3. 

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

Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktatószám: 34/2015. 

Kivonat a Kőbányai Horvát Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

2015. február 10. 

Filipovics Máté 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

12/2015. (Il. 10.) Kőbányai Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2015/2016. tanévben nem tart igényt horvát anyanyelven folyó első óvodai 
beiratkozási évre a nevelésre. 

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

Budapest, 2015. március 3. 

f\,> ., iz)~~~· (~""''l r,::·. · 
J ógáné SzJ;ados'\Hérit:iht~ c~ · ·. 
civil és nemietiségfre,fér~h$ <;.' 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktató szám: 3 6/2015. 

Kivonat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

20 15. február ll. 

Wygocki Richárdné 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

10/2015. (Il. ll.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2015/2016. tanévben nem tart igényt lengyel anyanyelven folyó első óvodai 
beiratkozási évre a nevelésre. 

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

Budapest, 2015. március 3. 

_,··· f ·'\',.-! ó';fÜ~'t_:í.~-,~:>.,,. 

A j egyzőkön}íyi3l~I~onat 'fitt~les: 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktató szám: 3 8/2015. 

Kivonat a Kőbányai Német Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

2015. február 10. 

Inguszné dr. Barabás Rita 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

9/2015. (Il. 10.) Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2015/2016. tanévben nem tart igényt német anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre a 
nevelésre. 

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

Budapest, 2015. március 3. 

/·:':,;,=·-~t~,. '·~ 
Ajegyzőkönyvi 19:VóP:~t hiteles:·r,:;\ 
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civil és nemzetiségi ref~rens' ~ 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktatószám: 40/2015. 

Kivonat a Kőbányai Örmény Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

Akivonatot kapja: 

2015. február 10. 

Bacsa Gyula 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

12/2015. (Il. 10.) Kőbányai Örmény Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2015/2016. tanévben nem tart igényt örmény anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre 
a nevelésre. 

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

Budapest, 20 l6.111~ryius 3 . 
. · ' /l .<'··'-~·i) \ .. 

A jegyzőkönyvi}d\rÓI)f,tt hlt~les:s·. 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktatószám: 42/2015. 

Kivonat a Kőbányai Román Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

2015. február 10. 

Papp Zoltán 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

15/2015. (Il. 10.) Kőbányai Román Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Román Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2015/2016. tanévben nem tart igényt román anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre a 
nevelésre. 

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

Budapest, 2015. március 3. 

' ' 
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Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktatószám: 44/2015. 

Kivonat a Kőbányai Ruszin Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

2015. február ll. 

Medveczky Katalin 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

10/2015. (Il. ll.) Kőbányai Ruszin Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2015/2016. tanévben nem tart igényt ruszin anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre a 
nevelésre. 

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

Budapest, 20 15. március 3. 

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



KÖBÁNYA 

lj(~ 
~~ ---

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktató szám: 46/2015. 

Kivonat a Kőbányai Szerb Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

A Itivonatot kapja: 

2015. február ll. 

Szabó Bogdán Árpád 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

9/2015. (Il. ll.) Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2015/2016. tanévben nem tart igényt szerb anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre a 
nevelésre. 

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

Budapest, 2015. március 3. 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles: 
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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Iktató szám: 48/2015. 

Kivonat a Kőbányai Ukrán Önkormányzat 
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés időpontja: 

A kivonatot kapja: 

2015. február ll. 

Petrovszka Viktória 
Elnök 

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. 

12/2015. (II. ll.) Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
(3 igen, egyhangú szavazattal) 

l. Kőbányai Ukrán Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., kerületében a 
2015/2016. tanévben nem tart igényt ukrán anyanyelven folyó első óvodai beiratkozási évre a 
nevelésre. 

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

Budapest, 2015. március 3. 

Ajegyzőkönyvi kivonat hiteles: 
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