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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Katinszki Ferencné intézményvezető a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által
fenntartott Brunszvik Teréz Budavári Óvodák vezetője megkereséssel élt, amelyben
kezdeményezte a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozóan az indítható óvodai csoportok
számának meghatározását.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2)
bekezdésének d) pontjában foglaltak alapján a fenntartó meghatározza az adott nevelési
évben indítható óvodai csoportok számát.

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. 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 Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
A gyermek az óvodával jogviszonyban áll. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket,
aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre.
Az Nkt. 25. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint az óvodai csoportok minimális,
maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra megállapított
maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz
százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a
nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak
akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő megszűnése
indokolja. Az Nkt. 4. melléklete alapján az óvodában a csoportlétszám minimum 13 fő, maximum
25 fő, az átlag 20 fő.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint az óvodai beiratkozásra a
tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő
gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett
gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett
közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási
kötelezettség alól felmentését kérni. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való
beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában
meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt.
Az intézményvezető tájékoztatása szerint a 2021/2022-es nevelési évre az óvodai beiratkozás
befejeződött. A jelenlegi létszámok alapján a következő nevelési évben 25 óvodai csoportban
tudják elhelyezni az óvodás gyermekeket.
A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák hatályos 798066-1/2016/2. számú alapító okirata szerint
a megengedett összlétszám 666 fő. A 2021/2022. nevelési évre a jelenleg óvodába járó
gyermekek létszámának figyelembevételével 172 leendő óvodás gyermeket tudott felvenni az
intézmény, így az alábbi táblázat szerint alakul várhatóan az óvodába járó gyermekek száma.

Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák

Alapító okirat
szerinti létszám

2021/2022.
nevelési évre
felvételt nyert
gyermekek száma

Létszám
összesen

Átlaglétszám

Székhelye: 1016
Budapest, Nyárs
utca 2-4.

120 fő

27 fő

86 fő

21,5 fő

Iskola utcai
telephely
(1011 Budapest,
Iskola utca 44.)
Lovas úti
telephely
(1012 Budapest,
Lovas út 3.)
Toldy Ferenc
utcai telephely
(1015 Budapest,
Toldy Ferenc utca
66.)
Mészáros utcai
telephely
(1016 Budapest,
Mészáros utca
56/b.)
Tigris utcai
telephely
(1016 Budapest,
Tigris utca 58
60.)
Dísz téri telephely
(1014 Budapest,
Dísz tér 3.)

138 fő

41 fő

107 fő

18,3 fő

125 fő

34 fő

99 fő

19,8 fő

92 fő

27 fő

66 fő

16,5 fő

50 fő

13 fő

48 fő

24 fő

66 fő

19 fő

46 fő

23 fő

75 fő

11 fő

45 fő

22,5 fő

A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.16. pontja szerint
a maximálisan engedélyezett csoport létszám 28 csoport, de ez a csoportlétszám az elmúlt
nevelési években 25-re csökkent.
A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezetője megküldte a 2021/2022-es nevelési
évben indítható 25 óvodai csoport meghatározására vonatkozó alábbiak szerinti javaslatát.

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

2021/2022. nevelési év csoportszáma

Székhelye: 1016 Budapest, Nyárs utca 2-4.

4 csoport

Iskola utcai telephely
(1011 Budapest, Iskola utca 44.)
Lovas úti telephely
(1012 Budapest, Lovas út 3.)
Toldy Ferenc utcai telephely (1015
Budapest, Toldy Ferenc utca 66.)
Mészáros utcai telephely
(1016 Budapest, Mészáros utca 56/b.)
Tigris utcai telephely
(1016 Budapest, Tigris utca 58-60.)
Dísz téri telephely
(1014 Budapest, Dísz tér 3.)

6 csoport
5 csoport
4 csoport
2 csoport
2 csoport
2 csoport

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai
csoportok számának meghatározásáról.
1.) Budapest I. Kerület Budavári Önormányzat Képviselő-testülete a 2021/2022-es nevelési
évben a
Brunszvik Teréz
Brunszvik Teréz
Brunszvik Teréz
Brunszvik Teréz
Brunszvik Teréz
Brunszvik Teréz
Brunszvik Teréz

Budavári
Budavári
Budavári
Budavári
Budavári
Budavári
Budavári

Óvodák székhelyén
Óvodák Mészáros utcai telephelyén
Óvodák Tigris utcai telephelyén
Óvodák Iskola utcai telephelyén
Óvodák Lovas úti telephelyén
Óvodák Toldy Ferenc utcai telephelyén
Óvodák Dísz téri telephelyén

4 csoport
2 csoport
2csoport
6csoport
5csoport
4csoport
2 csoport

összesen 25 csoportban határozza meg az indítható csoportok számát.
2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az általa
fenntartott Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban az óvodai csoportra megállapított maximális
létszám a 2021/2022-es nevelési év indításánál legfeljebb húsz százalékkal átléphető legyen,
függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek
átvétele, felvétele miatt indokolt.
Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: népjóléti csoport/Brunszvik Teréz Budavári Óvodák vezetője
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