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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) – (2) 

bekezdése szerint  

 

„8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-

oktatásra készíti 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, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 

gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.   

(2) 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. A szülő 

- tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét 

betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében 

kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai 

foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 

indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, 

továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános 

járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban 

részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem 

a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.” 

 

Az Nkt. 49. §-a szerint: 

„(1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával 

jogviszonyban áll. 

(2) 

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva 

tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az 

óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). 

(3a) Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon 

alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda 

házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.” 

 

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint 

„(2) A fenntartó 

d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási 

évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát,” 

 

Az Nkt. 25. § (7) bekezdése szerint: 

„(7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és 

átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, 

kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év 

indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, 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 minimális létszámtól csak 



 

akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő 

megszűnése indokolja. A művészeti felsőoktatási intézmény által fenntartott nyolc évfolyamos 

gimnázium osztályainak minimális, maximális és átlaglétszámát a szakgimnázium (művészeti) 

létszámkeretei szerint kell meghatározni. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az 

Arany János Kollégiumi Programban a minimális osztály-, illetve kollégiumi 

csoportlétszámtól legfeljebb húsz százalékkal el lehet térni.” 

 

Az Nkt. 4. számú melléklete szerint az óvodai minimum csoportlétszám 13, a maximum 25, 

az átlaglétszám 20 fő.  

 

Kerületünkben az óvodák alapító okirata tartalmazza az elhelyezhető maximális 

gyermeklétszámot, mely szerint az I. sz. Összevont Óvodában legfeljebb 332 fő, a II. sz. 

Napsugár Óvodában legfeljebb 139 fő, a III. sz. Összevont Óvodában legfeljebb 330 fő 

helyezhető el.  

 

Az óvodai beíratás a Hirdetményben meghatározottak szerint lezajlott, az óvodák a szülőket 

kiértesítik és a felvett gyermekek adatait rögzítik a köznevelési információs rendszerben. 

Ezt követően az óvoda vezetőjének döntése ellen a szülő fellebbezést nyújthat be az 

önkormányzat jegyzőjéhez.  

 

A 2022. szeptember 1-jétől induló nevelési évre vonatkozó előzetes felvételi adatok a 

következőképpen alakulnak:  

 

I. sz. Összevont Óvoda: 

 

- 79 fő gyermek megy iskolába, 248 fő marad az óvodában,  

- az összes beiratkozott gyermek 101 fő, közülük felvételt nyert 57 fő, 

- az előjegyzett gyermekek száma (szeptember és december között töltik be a 3. 

életévüket): 35 fő, 

- a felvett gyerekek közül 56 fő kerületen belüli lakos, 1 fő kerületen kívüli lakos, 

- a létszám 2022. december 31-ig várhatóan 332 fő lesz.   

 

II. sz. Napsugár Óvoda és konyha 

 

- 28 fő gyermek megy iskolába, 103 fő marad az óvodában,  

- az összes beiratkozott gyermek 46 fő, közülük felvételt nyert 35 fő, 

- az előjegyzett gyermekek száma (szeptember és december között töltik be a 3. 

életévüket): 7 fő, másik óvodába nyert felvételt 4 fő, 

- a felvett gyerekek (35 fő) valamennyien kerületi lakosok, nincs kerületen kívüli, 

- a létszám 2022. december 31-ig várhatóan 138 fő lesz.  

 

III. sz. Összevont Óvoda 

 

- 47 fő gyermek megy iskolába, 190 fő marad az óvodában,  

- az összes beiratkozott gyermek száma 74 fő, közülük felvételt nyert 50 fő, 

- az előjegyzett gyermekek száma (szeptember és december között töltik be a 3. 

életévüket): 24 fő, 

- a felvett gyerekek közül 45 fő kerületen belüli, 5 fő kerületen kívüli lakos, 

- a létszám 2022. december 31-ig várhatóan 250 fő lesz.   

 



 

A fentieket figyelembe véve a 2022/2023-as nevelési évben az indítandó csoportok száma és 

az óvodába járó gyerekek száma a következőképpen alakul (SNI-s létszámokat is figyelembe 

véve):  

 

I. sz. Összevont Óvoda 

Csillag u. 1. tagóvoda     2 csoport              33 fő 

Grassalkovich u. 86. tagóvoda   2 csoport              48 fő 

Rézöntő u. 24. tagóvoda     4 csoport              79 fő 

Szitás u. 99. székhely     2 csoport              48 fő 

Templom u. 10. tagóvoda    2 csoport              48 fő 

Templom u. 167. tagóvoda                2 csoport              49 fő 

Összesen:               14 csoport          305 fő 

 

II. sz. Napsugár Óvoda és konyha 

Grassalkovich út 297.               5 csoport           138 fő 

 

III. sz Összevont Óvoda 

Pistahegyi köz 1. tagóvoda    8 csoport           180 fő 

Béke utca 36. tagóvoda                                             3 csoport             60 fő 

Összesen:                                                                 11 csoport          240 fő  

   

  

A csoportok működéséhez a fedezetet az Nkt. 88. § (1) bekezdése szerint: 

„A köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés és a 

fenntartó biztosítja, amelyet az ellátottak térítési díjai, a tanuló által igénybe vett szolgáltatás 

díja, az e törvény szabályai szerint tandíj szedésére jogosult intézmény esetében a tandíj és a 

köznevelési intézmény más saját bevétele egészíthet ki. A fenntartó biztosítja az általa 

engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét.” 

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntések meghozatalát. 

 

 

Határozati javaslatok: 

 

1.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (VI. 16.) határozata a 2022/2023-as nevelési évben az I. sz. Összevont Óvodában 

indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló döntéséről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

 

I. az I. sz. Összevont Óvodában a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számát 14, azaz tizennégy csoportban határozza meg.  

II. felkéri a Polgármestert az I. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére. 

 

       Határidő: 2022. június 30. 

       Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

 

 

2.  



 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (VI. 16.) határozata a 2022/2023-as nevelési évben a II. sz. Napsugár Óvodában 

és konyhán indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló döntéséről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

 

I. a II. sz. Napsugár Óvodában és konyhán a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát 5, azaz öt csoportban határozza meg.  

II. felkéri a Polgármestert a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Intézményvezetőjének 

értesítésére. 

 

       Határidő: 2022. június 30. 

       Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

 

3.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (VI. 16.) határozata a 2022/2023-as nevelési évben a III. sz. Összevont 

Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló döntéséről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

 

I. a III. sz. Összevont Óvodában a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számát 11, azaz tizenegy csoportban határozza meg.  

II. felkéri a Polgármestert a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére. 

 

       Határidő: 2022. június 30. 

       Felelős:  Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Budapest, 2022. május 17.    

 

 

 

        Haraszti Erika  Babócsi Beáta 

    gazdasági ügyintéző  osztályvezető 

   előterjesztés készítője   előterjesztő 

 


