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Tárgy:  Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának 

meghatározására a 2019/2020. nevelési évre 
 

Előterjesztő:  Zombory Miklós alpolgármester 
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
                        dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 
                        Bukovszki Andrásné, Intézményfelügyeleti Csoport 
 

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2019. február 20. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kerületünkben az óvodai beiratkozást a jelenleg hatályos a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet), 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. 

 

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. 

 

A Rendelet 20. § (1a) bekezdése szerint a fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, 

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, 

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a 

nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről, 

g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 

h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a 

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint 

i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 

 

A fentiek értelmében a 2019/2020-as nevelési évben a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodai beiratkozás javasolt 

időpontja 2019. május 6-tól 2019. május 10-ig terjedő időszak.  
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján, „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 

a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozáson vesz részt.”  

 
Az óvodai felvétel valamint az óvodai jogviszony létesítésének módjára vonatkozó fenntartói 

közleményt az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 
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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 feltöltéséig – a felvétel folyamatosan történik. 

 

A szülő gyermeke bölcsődei felvételét az adott évre, valamint a következő nevelési évre kérheti. 

A felvételi kérelmet formanyomtatványon a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 

(székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 46.) központi irodájában lehet benyújtani, kedden délelőtt 9-

11 óra, csütörtökön délután 14-16 óra között. A szülők a felvételi kérelem nyomtatványt 

bármelyik bölcsődei intézményben kérhetik, vagy elektronikus formában a 

http://www.ferencvarosi-bolcsodek.hu/ honlapról letölthetik.  

 

A 2019/2020. nevelési évre vonatkozó bölcsődei felvételről a becsatolt kérelem és okmányok, 

igazolások alapján a Felvételi Bizottság (egyesített bölcsődék vezetője, a bölcsődei 

részlegvezető, szülői munkaközösség elnöke, fenntartó képviselője) tesz javaslatot a 

jelentkezettek felvételére, amelyről az intézményvezető 2019. június 15. napjáig dönt.  

Amennyiben a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését 

vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fenntartóhoz fordulhat 

(Gyvt. 32.§ (4) bekezdés). 

A 2019. május 31-e után bölcsődébe jelentkezett gyermekek várólistára kerülnek és csak a 

korcsoportjuknak megfelelő szabad férőhelyre lehet felvenni őket. 

A döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt). 

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a szülővel (törvényes képviselővel) 

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 a fentiek alapján döntsön a bölcsődei felvétel 

szabályozásáról, az óvodai beiratkozás időpontjáról, továbbá fogadja el a kapcsolódó fenntartói 

hirdetmény tartalmát. 

 

Budapest, 2019. február 14. 

 

 Zombory Miklós s.k. 

 alpolgármester 
 

 

 

http://www.ferencvarosi-bolcsodek.hu/
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 
 

1.)   A 2019/2020. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2019. május 6-10. között 

határozza meg. 

 

Határidő: 2019. február 21.  

Felelős: Zombory Miklós alpolgármester  
 

2.)     A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 

beíratást 2019. május 6 - 10. között az alábbi időpontokban határozza meg:  
 

 

2019. 

 

Óvoda neve 
május 6. 

hétfő 

 

 május 7. 

kedd 

 

május 8. 

szerda 

 

május 9. 

csütörtök 

 

május 10. 

péntek 

 

Ferencvárosi 

Csicsergő  

Óvoda 

8.00-12.00 óra 

13.00-16.00 óra  

8.00-12.00 óra 

13.00-16.00 óra 

8.00-12.00 óra 

13.00-16.00 óra 

8.00-12.00 óra 

13.00-16.00 óra 
8.00-12.00 óra 

Ferencvárosi 

Csudafa  

Óvoda 

 8.30-11.30 óra 

14.00-16.30 óra 

 8.00-11.30 óra 

14.00-16.30 óra 

 8.00-11.30 óra 

14.00-16.30 óra 

 8.00-11.30 óra 

14.00-16.30 óra 
8.30-11.30 óra 

Ferencvárosi 

Epres  

Óvoda 

 

8.00-17.30 óra 

 

14.00-17.30 óra 8.00-13.00 óra 14.00-17.30 óra  8.00-13.00 óra  

Ferencvárosi 

Kerekerdő 

Óvoda 

8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra 8.00-13.00 óra 

Ferencvárosi 

Kicsi Bocs 

Óvoda 

8.00-18.00 óra 14.00-17.00 óra 8.00-14.00 óra 8.00-12.00 óra 8.00-12.00 óra 

Ferencvárosi 

Liliom 

Óvoda 

8.00-16.00 óra 8.00-14.00 óra 14.00-18.00 óra  8.30-17.30 óra 8.00-12.00 óra 

Ferencvárosi 

Méhecske 

Óvoda 

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 

Ferencvárosi 

Napfény 

Óvoda 

8.00-12.00 óra 

13.00-16.00 óra 
15.30-17.30 óra 8.00-11.00 óra 16.00-17.00 óra 9.00-12.00 óra 

Ferencvárosi 

Ugrifüles 

Óvoda 

8.00-12.00 óra 15.00-17.30 óra 8.00-12.00 óra 15.00-17.30 óra 8.00-12.00 óra 

 

Határidő: 2019. február 21. 

Felelős: Zombory Miklós alpolgármester  

 

3.)   Az óvodába történő jelentkezés módjáról szóló fenntartói hirdetményt az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2019. február 21.  

Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
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4.)   Felkéri Polgármester Urat, gondoskodjon a fenntartói hirdetmény helyben szokásos módon 

történő közzétételéről 2019. április 5. napjáig. 

 

Határidő: 2019. február 21. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

5.)  A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekbe – az engedélyezett létszám mértékéig – a 

felvétel folyamatosan történik. 

 

Határidő: 2019. február 21.  

Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 
 


