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Ügyiratszám: Kp/3643-2/2014/IV
Tisztelt Képviselő-testület!
Kerületünkben az óvodai beiratkozás megszervezése a jelenleg hatályos nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) továbbá a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak megfelelően történik.
Kerületünkben a bölcsődei beiratkozást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) jogszabályi rendelkezéseinek
megfelelően szervezzük.
Az óvodai beiratkozás
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint: „a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés
módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásáról.”
A Rendelet 20. § (1) bekezdése alapján: „az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és
május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony
létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább
harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint
közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda
honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.”
Figyelembe véve a fenti jogszabályi előírást és az egységes fenntartói irányítás elvét
szükséges az óvodába történő jelentkezés módját és a beiratkozás időpontját meghatározni.
A Kt. 24.§ (2) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének
betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken
lakóhellyel rendelkezik, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető [Nkt. 8.§ (1)].
A Kt. 24.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermek - ha a törvény másképp nem
rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos [Nkt. 49.§ (1)].
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A jelentkezés ideje
Az óvodai jelentkezés időpontját minden évben Budapest Főjegyző írja ki. A beiratkozás
minden ferencvárosi óvodában központilag szabályozott és meghirdetett időpontban, idén
2014. május 5-9. között történik.
Erről az óvodában kifüggesztett hivatalos hirdetményen és az önkormányzat honlapján
(www.ferencvaros.hu) is tájékozódhatnak az érdeklődők.
A jelentkezés rendje
Az előjegyzést az intézményekben az óvodavezető végzi a felvételi előjegyzési naplóban,
akadályoztatása esetén az általa megbízott óvodavezető helyettes, óvodatitkár vagy
óvodapedagógus.
A szülő minden esetben az „Óvodai felvétel iránti kérelem” nyomtatvány kitöltésével írásban
kell, hogy jelezze szándékát a gyermek óvodai felvételével kapcsolatban.
A 2014. évi májusi felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2014/2015. nevelési évre
történik. A nevelési év első napja 2014. szeptember 1.
A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodai jelentkezés nem jelenti
egyben az óvodába történő automatikus felvételt is. A 2,5 éves gyermekek csak abban az
esetben vehetők fel, amennyiben már minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai
elhelyezése megtörtént.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik,
(a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodai
felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető
gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn,
az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre [Nkt.49.§ (2)].
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, 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 határnapját megelőző három hónapnál régebb óta
szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra
lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási
helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve a (2) bekezdés szerinti
esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az
óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként
igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg
illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot [49. §
(3a].
A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről - Budapest Főjegyzője által kijelölt
időpontig - az adott intézmény vezetője a fenntartó bevonásával döntést hoz.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a
kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel [Rendelet 20.§
(4)].
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A felvételi kérelem elutasítása esetén lehetőség van fellebbezés benyújtására az értesítés
kézhezvételét követő 15 napon belül.
A felvételt követően az óvoda által meghatározott időpontban kerül sor a gyermekek
beiratkozására.
A bölcsődei beiratkozás
A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20
hetestől 3 éves korig biztosítja a kisgyermekek ellátását.
Tekintettel arra, hogy a jogszabályok a bölcsődébe történő felvételre vonatkozóan nem
rendelkeznek annak fenntartó általi meghatározására, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei
Intézményekben - az engedélyezett létszám mértékéig - a felvétel folyamatosan történik.
A szülő gyermeke bölcsődei felvételét az adott évre, valamint a 2014/2015. nevelési évre
kérheti. A felvételi kérelmet formanyomtatványon a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei
Intézmények (székhely: Budapest, 1092 Ráday u. 46.) központi irodájában lehet benyújtani,
kedden délelőtt 9-11 óra, csütörtökön délután 14-16 óra között. Egyéni egyeztetés alapján, a
megadott időponttól eltérően is fogadják a jelentkezéseket.
A szülők a felvételi kérelem nyomtatványt bármelyik bölcsődei intézményben kérhetik, vagy
elektronikus formában a www.ferencvarosi-bolcsodek.hu honlapról letölthetik.
A felvételről a becsatolt igazolások alapján, az intézményvezető 30 napon belül dönt.
Vitatható esetekben, szükség szerint a Felvételi Bizottság (egyesített bölcsődevezető, a
bölcsődei részlegvezető, szülői munkaközösség elnöke és a fenntartó képviselője) tesz
javaslatot a jelentkezettek felvételére.
Az intézményvezető a döntésről írásban értesíti a szülőt.
A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül
fellebbezés benyújtására van lehetőség.
A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a szülővel megállapodást köt az
ellátás várható időtartamáról, a fizetendő étkezési térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó
szabályokról, valamint a szolgáltatások formájáról, módjáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2014. április 14.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
1.)

A 2014/2015. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2014. május 5-9. között az alábbi
időpontokban határozza meg:
2014.

Óvoda neve
Epres Óvoda
Csudafa Óvoda
Csicsergő Óvoda
Kerekerdő Óvoda
Kicsi Bocs Óvoda
Liliom Óvoda
Méhecske Óvoda

Napfény Óvoda
Ugrifüles Óvoda

május 5.
hétfő

május 6.
kedd

május 7.
szerda

május 8.
csütörtök

május 9.
péntek

7.00-12.00 óra
15.00-18.00 óra

9.00-12.00 óra

9.00-12.00 óra

15.00-18.00 óra

9.00-12.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.15-11.00 óra
13.00-17.00 óra

8.15-11.00 óra

8.15-11.00 óra
13.00-17.00 óra

8.15-11.00óra

8.15-11.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-12.00 óra

7.00-18.00 óra

7.00-14.00 óra

8.00-11.00 óra
15.00-18.00 óra

7.00-14.00 óra

7.00-13.00 óra

8.00-13.00 óra

14.00-18.00 óra

8.00-13.00 óra

14.00-18.00 óra

8.00-13.00 óra

8.00-17.00 óra

14.00-18.00 óra

8.00-13.00 óra

14.00-18.00 óra

8.00-12.00 óra

8.00-12.00 óra

14.00-17.00 óra

8.00-12.00 óra

14.00-17.00 óra

8.00-12.00 óra

Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.)

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben - az engedélyezett létszám mértékéig

- a felvétel folyamatosan történik.
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3.)

Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az óvodai és bölcsődei beiratkozásról szóló
tájékoztató helyben szokásos módon történő közzétételéről.
Határidő: 15 nap a közzétételre
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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