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Ügyiratszám: Kp/5310/2016
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, 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.
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 2016/2017-os nevelési évben a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodai beiratkozás javasolt
időpontja 2016. április 25-től 2016. április 29-ig terjedő időszak.
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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.
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. 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 http://www.ferencvarosi-bolcsodek.hu/ honlapról letölthetik.
A 2016/2017. nevelési évre vonatkozó bölcsődei felvételről a becsatolt kérelem és okmányok
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, törvényes képviselőt.
Amennyiben a szülő (törvényes képviselő) az intézményvezető döntését vitatja, akkor az
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fenntartóhoz fordulhat.
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 a fentiek alapján döntsön a bölcsődei felvételről,
az óvodai beiratkozás időpontjáról, továbbá fogadja el a kapcsolódó fenntartói közlemény
tartalmát.
Budapest, 2016. március 10.
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1.)

A 2016/2017. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2016. április 25-29. között
határozza meg.
Határidő: 2016. március 24.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester

2.)

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodákban a
beíratást 2016. április 25-29. között az alábbi időpontokban határozza meg:
2016.

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

Határidő:
Felelős:

április 25.
hétfő

április 26.
kedd

április 27.
szerda

április 28.
csütörtök

április 29.
péntek

8.00-12.00 óra
14.00-17.00 óra
8.00-11.30 óra
13.00-16.00 óra

8.00-12.00 óra
14.00-17.00 óra
8.00-11.30 óra
13.00-16.00 óra

8.00-12.00 óra
14.00-17.00 óra
8.00-11.30 óra
13.00-16.00 óra

8.00-12.00 óra
14.00-17.00 óra
8.00-11.30 óra
13.00-16.00 óra

8.00-12.00 óra

15.00-18.00 óra

9.00-12.00 óra

15.00-18.00 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

8.00-17.30 óra

8.00-12.00 óra

14.00-17.00 óra

8.00-12.00 óra

8.00-12.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.00-16.00 óra

8.30-17.30 óra

8.00-12.00 óra

8.00-12.00 óra

14.00-17.30 óra

8.00-12.00 óra

14.00-17.30 óra

8.00-12.00 óra

8.00-12.00 óra
14.00-17.00 óra

14.00-17.30 óra

8.00-12.00 óra

14.00-17.30 óra

8.00-12.00 óra

8.00-12.00 óra

15.00-17.00 óra

8.00-12.00 óra

15.00-17.00 óra

8.00-12.00 óra

8.00-12.00 óra
8.00-11.30 óra
9.00-12.00 óra

2016. március 24.
Zombory Miklós alpolgármester

3.) Az óvodába történő jelentkezés módjáról szóló fenntartói hirdetményt az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2016. március 24.
Zombory Miklós alpolgármester

4.) Felkéri Polgármester Urat, hogy gondoskodjon a fenntartói hirdetmény helyben szokásos
módon történő közzétételéről.
Határidő:
Felelős:

2016. március 25.
dr. Bácskai János polgármester
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5.) A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben - az engedélyezett létszám mértékéig –
a felvétel folyamatosan történik.
Határidő:
Felelős:

2016. március 24.
Zombory Miklós alpolgármester
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1. számú melléklet

HIRDETMÉNY
az óvodai felvételekről
Tisztelt Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint
az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. § alapján az óvodai nevelés a
gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az óvodák elérhetőségei, a felvétel körzetei és az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok
elérhetőségéről szóló tájékoztatás a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
honlapján megtekinthetőek.
Az Nkt. rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt. [Nkt. 8. § (2) bekezdése]
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek, és még
nem járnak óvodába.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. [Nkt. 8. § (1) bekezdés]
A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető. 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 az Nkt. 3. számú mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt
szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában
foglalt követelményeket. [Nkt. 8. § (4)-(5) bekezdés]
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. [Nkt.
49. §. (1) bekezdés]
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles
beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
[Rendelet 20. § (2) bekezdés].

6

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt. [Rendelet 20. § (2) bekezdés]
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai
nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás:
Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. [Nkt. 49. §. (1) bekezdés]
Az óvodai jelentkezéshez az „Óvodai felvétel iránti kérelem” nyomtatványt szükséges kitölteni,
melyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni vagy letölthető a
www.ferencvaros.hu honlapról.
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási,
világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
[Nkt. 72. §. (2) bekezdés]
Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes, vagy választott
óvodában lehet.
Az önkormányzati fenntartású óvodák körzet jegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában,
illetve a www.ferencvaros.hu oldalról letölthető.
A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat
akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az
egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e
tekintetben korlátozta vagy megvonta.

-

-

-

A beíratás időpontja: 2016. április 25-29.
Óvodai előjegyzéshez szükséges okiratok:
-

Óvodai felvétel iránti kérelem,
A gyermek (személyi azonosítója) születési anyakönyvi kivonata,
A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
A gyermek TAJ száma,
A gyermek oltási könyve,
Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleményének másolata,
A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
Munkáltatói igazolás a körzetben dolgozó szülőtől, ha nem a körzetben lakik,
Tartós betegségről orvosi igazolás/ amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással,
Magyar Államkincstár igazolás magasabb családi pótlékról/ amennyiben a szülő rendelkezik
ilyen igazolással.

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül
azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű tartózkodást
megalapozó okirat számát /Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal általi dokumentumokkal/,
lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője
nevét. [Rendelet 90. § (3) bekezdés a) pont és Nkt. 41.§ (4) bekezdés a) - b) pont]
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A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte,
elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele
elutasításra került [Rendelet 20. § (1d) bekezdés].
-

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik
vagy ahol szülője dolgozik. A 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) bekezdés].

-

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében
lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). [Nkt. 49. § (3) bekezdés].
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.
Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a
gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen
lakik, úgy 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. [Rendelet
20. § (9) bekezdés]
Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása
ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa
vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást
családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó
által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy
törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni
kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében,
és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. [Rendelet 20. § (10) bekezdés]

-

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó
indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2016. május
31. napjáig.

-

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)
bekezdés]

-

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított
tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél.
[Nkt. 37. § (2) bekezdés]

-

Az óvodavezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon
belül - elbírálás céljából - önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez
küldi meg.

-

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a
bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre
hivatkozással. [Nkt. 37. § (3) b) pont, 38. (4) bekezdés)

-

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.
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Az első óvodai foglalkozási nap / a nevelési év első napja:
2016. szeptember 1. (csütörtök)
Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.
A nevelési év utolsó napja:
2017. augusztus 31. (csütörtök)
Budapest, 2016. március 25.

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

dr. Bácskai János
polgármester
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