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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 1 126 60 11 0 15 15 0 0 7 7,00 14 13

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakképző iskola
(kifutó
szakközépiskola)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Technikum,
szakgimnázium

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

1 126 60 11 0 15 15 0 0 7 7,00 14 13

Alapfokú
művészetoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás, óvodai
nevelés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

an) közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0

ebből nő 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0

Részmunkaid
ős

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

ebből nő 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

Általános
iskolai tanár

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

1 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=034416

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Kőbányai Gépmadár Óvoda

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=034416&th=001

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

	Óvodai felvétel eljárási rendje

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is,

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 15

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 9 9 2 2 11 11 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

1 1 0 0 1 1 0 0

Dajka 7 7 0 0 7 7 0 0

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 1 1 2 2 3 3 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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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. (Nkt.8.§)

 

•	A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol szülője dolgozik. Az

óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az

óvodavezető dönt. (Nkt. 49.§)

Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha:

•	a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján

•	a gyermeket felvették az iskolába a nevelési év utolsó napján

 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a

tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 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.

 

Az Nkt. 8. § (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 jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények

esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem

előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos

helyzete indokolja.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (1c) bekezdése: a jegyző az óvodakötelesekről vezetett nyilvántartást tárgyév március

elsejéig megküldi a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője részére.

Az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzője az óvodás gyermekekről vezetett nyilvántartást

megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának.

Rendelet 20. § (1) bekezdése 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.

Rendelet 20. § (1a) bekezdése: 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.

Beiratkozás

2020. április

Törvényi háttér

Rendelet 20. § (1d) bekezdés: a szülő, amennyiben 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.

(2) bekezdés: az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési

önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy

órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha 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.
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(3) bekezdés: az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló

hatósági igazolványát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

Rendelet 88. § Az óvoda által használt nyomtatvány a) a felvételi előjegyzési napló, b) a felvételi és mulasztási napló, c) az

óvodai csoportnapló, d) az óvodai törzskönyv, e) a tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény.

 

Rendelet 83. § (2) bekezdés: a gyermek szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni a) minden olyan óvodai, döntéshez,

amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul, c) minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat

beszerzését előírja.

 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

7 csoport
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő tandíjról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX.

törvény 23. §(5) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket

rendeli el:

l. A rendelet hatálya

1.§

(l) E rendelet hatálya a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a

továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő óvadára terjed ki.

(2) E rendelet hatálya a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (7)

bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárra terjed ki.

2. A tandíj mértéke

2.§

A tanévre fizetendő tandíj mértékét az l. melléklet határozza meg.

3. A tandíjkedvezmény

3.§

(l) A gyermeket aszociális helyzete alapján tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek,

illetve a törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a legkisebb

öregségi nyugdíj

a) 131% -13 5%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj l %-a,

b) 136% -140%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 20%-a,

c) 141% -150%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 30%-a,

d) 151% -160%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 40%-a,

e) 161% -170%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 50%-a,

j) 171% -180%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 60%-a,

g) 181% -190%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 70%-a,

h) 191% -200%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 80%-a,

i) 20 l% -21 0%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 90%-a.

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell

igazolni.

(3) Az (l) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet nevelési évenként

kétszer az intézmény vezetője bírálja el.

(4) A díjkedvezmény iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani szeptember

15-éig, illetvejanuár 15-éig.
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4. Eljárási rendelkezések

4.§

A tandíj mértékének kiszámításánál az általános kerekítési szabályok alkalmazásával száz

forinttal osztható díjat kell meghatározni.

5.§

(l) Az intézmény vezetője a fizetendő tandíjról írásban értesíti a törvényes képviselőt. Az

értesítés tartalmazza a fizetendő tandíj jogalapját, összegét, a fizetés módját, határidejét, a

fizetés elmulasztásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget.

(2) A tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, határidő

tűzésével felhívja a törvényes képviselőt a fizetési kötelezettség teljesítésére, egyúttal

figyelmezteti a jogkövetkezményekre.

(3) A tandíj befizetésére, illetve visszafizetésére vonatkozó szabályokat az intézmény

vezetője a házirendben határozza meg.

5. Záró rendelkezések

6.§

Ez a rendelet 2013. szeptember l-jén lép hatályba.

7.§

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács

2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

8.§

Hatályát veszti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestületének

az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő

térítési díjról és tandíjról szóló 34/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete.

 

Kovács Róbert ·

polgármester helyett

Radványi Tibor

alpolgármester

 

2

l. melléklet a 3012013. (VIII 30.) önkormányzati rendelethez

A tandíj mértéke

A B

l. Intézmény neve

Tandíj

                                                    Ft/fő/tanév

2. Aprók Háza Óvoda                   329 722

3. Bóbita Óvoda                          357 983

4. Csodafa Óvoda                       337 191

5. Csodapók Óvoda                    397 259

6. Csupa Csoda Óvoda              420 946

7. Gépmadár Óvoda                  375 794

8. Gesztenye Óvoda                  417 789

9. Gézengúz Óvoda                   410 158

10. Gyermekek Háza Óvoda      325 195

ll. Gyöngyike Óvoda                  411 103

12. Hárslevelű Óvoda                420 459

13. Kékvirág Óvoda                   452 586

14. Kincskereső Óvoda             386 367

15. Kiskakas Óvoda                  373 093

16. Mászóka Óvoda                  389 167

17. Mocorgó Óvoda                  433 522

18. Rece-Fice Óvoda               387 861
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19. Zsivaj Óvoda                      430 825

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének

módjáról és a térítési díjak mértékéről

Egységes szerkezet 3

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. alcím

tekintetében az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

hatáskörében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a

továbbiakban: Kőbánya) fenntartásában működő

a) óvodában,

b) általános iskolában,

c) fogyatékos gyermekeket nevelő nevelési-oktatási intézményben,

d) középiskolában,

e) nyári táborban, valamint

f) nyári napközi otthonban

(a továbbiakban együtt: intézmény) a Kőbánya közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező

gyermek számára biztosított étkeztetésre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a kőbányai lakóhellyel rendelkező kérelmező által igénybe vett,

de nem Kőbánya által fenntartott intézményben biztosított gyermekétkeztetésre is.

2. A térítési díj összege és befizetésének módja

2. §

(1) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) összegét az 1.

melléklet határozza meg.

(2) A térítési díj befizetése történhet

a) csoportos beszedési megbízással,

b) készpénzes befizetéssel,

c) átutalással.

(3) A térítési díjat az étkezés igénybevételének hónapját megelőző hónap 10. napjáig kell

befizetni, a pótbefizetés ugyanezen hónap 19. napjáig lehetséges.

2

3. Az egyedi étkezési kedvezmény

3. §

(1) A normatív kedvezmény mellett további 50% térítésidíj-kedvezményre jogosult az a

kérelmező, aki a középiskolás tanuló gyermekére tekintettel rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesül.

(2) A normatív kedvezmény mellett további 50% térítésidíj-kedvezményre jogosult az a

kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a legkisebb öregségi nyugdíj

összegének 140%-át nem haladja meg, és

a) a családjában három vagy több gyermeket nevel, vagy

b) a családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel.

4. Eljárási rendelkezések

4. §

(1) Az ellátást igénybe vevő gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülője vagy más törvényes

képviselője (a továbbiakban: kérelmező) a gyermekétkeztetés iránti kérelmét az intézmény

vezetőjénél nyújthatja be.
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(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) három vagy több gyermek esetén a családi pótlékról szóló igazolást,

b) a közös háztartásban élő eltartott gyermek tartós betegségére vagy fogyatékosságára

vonatkozó igazolást,

c) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság igazolását.

5. §

(1) Az egyedi étkezési kedvezmény iránti kérelmet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szociális ügyekért felelős szervezeti egységénél kell

benyújtani.

(2) Az étkezési kedvezményt a kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági

határozatban foglalt időponttól kell érvényesíteni.

6. §

(1) Az étkezési térítési díj pótbefizetésének rendjét az intézmény vezetője határozza meg.

(2) Az egyedi étkezési kedvezmény iránti kérelmet a polgármester bírálja el.

5. A munkahelyi étkezésben részesülő intézményi dolgozók által fizetendő térítési díj

7. §

Az intézményben a gyermekek étkeztetésével közvetlenül kapcsolatba kerülő, az óvodában az

óvodapedagógus és dajka, az iskolában a napközis nevelő és konyhai dolgozó munkakörben

foglalkoztatott közalkalmazott által fizetendő étkezési térítési díjat az 1. melléklet határozza meg.

3

6. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet 2011. szeptember l-jén lép hatályba.

9. §1

10. §

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1 Hatályát vesztette a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján. Hatálytalan 2011.

szeptember 2-ától.

4

1. melléklet a 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez2

A nevelési-oktatási intézmények gyermekétkeztetési térítési díjainak mértéke

I. Óvoda

I/1. A napközi otthonos óvoda gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai  	ebéd 		uzsonna 		összesen 	%

48 		198 		38 			284 		100

24 		99 		19 			142		 50

 

I/2. Reform Zsivaj Óvoda gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai 	ebéd 		uzsonna		 összesen 	%

94 		276 		60 			430 		100

47 		138 		30 			215 		50

 

I/3. A Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és

Szakszolgáltató Központ Gém utcai óvodája és habilitációs napközi otthona gyermekétkeztetési

díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai 	ebéd 		uzsonna 		összesen	 %

24 		99 		19 			142 		50

 

II. Általános Iskola

II/1. Az általános iskolai menza gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai 	ebéd 		uzsonna 		összesen	 %

62 		248 		56 			366 		100
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31 		124 		28 			183 		50

 

II/2. A Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és

Szakszolgáltató Központ általános iskolai gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai 	ebéd 		uzsonna 		összesen 	%

31 		124 		28 			183 		50

 

III. Szent László Gimnázium

A Szent László Gimnázium gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai 	ebéd 		uzsonna 		összesen 	%

312 					312 		100

156 					156 		50

 

IV. Nyári tábor

A nyári tábor étkezési térítési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai 	ebéd 		uzsonna 		összesen 	%

62	 	248 		56 			366 		100

31 		124		28 			183 		50

2 Módosította a 25/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. augusztus 1-jétől.

5

 

V. A munkahelyi étkezésben részesülő dolgozók térítési díja

V/1. A bruttó eladási ár 100%-a bruttó 130 000 Ft-ot meghaladó illetmény, illetve munkabér

esetén (nettó Ft/nap/fő)

 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés

igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló

26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (l) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

törvény 151. § (2a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési-oktatási

intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak

mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete l. melléklete helyébe az l. melléklet

lép.

2.§

Ez a rendelet 2013. augusztus l-jén lép hatályba.

Kovács Róbert l

polgármester t;.

J. melléklet a 2512013. (VIL 2.) önkormányzati rendelethez

l. melléklet a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés

igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló

26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények gyermekétkeztetési térítési díjainak mértéke

 

I. Óvoda

Ill. A napközi otthonos óvoda gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai	ebéd	uzsonna   	összesen 	%
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48    	198 	38 		284 		100

24	 99 	19 		142 		50

 

I/2. Reform Zsivaj Óvoda gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai 	ebéd 	uzsonna 	összesen 	%

94 	276 	60 		430 		100

47 	138 	30		215 		50

 

I/3. A Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Központ Gém utcai óvodája és habilitációs napközi otthona gyermekétkeztetési díjának összege

(nettó Ft/nap/fő)

tízórai 	ebéd 	uzsonna 	összesen	%

24 	99 	19 		142 		50

 

II. Általános Iskola

II/l. Az általános iskolai menza gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai 	ebéd 	uzsonna 	összesen 	%

62 	248 	56 		366 		100

31 	124 	28 		183 		50

II/2. A Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Központ általános iskolai gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

 

tízórai 		ebéd 	uzsonna 	összesen 	%

31 		124 	28 		183 		50

 

III. Szent László Gimnázium

A Szent László Gimnázium gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai 	ebéd 	uzsonna 	összesen 	%

312 			312 		100

156 156 50

IV. Nyári tábor

A nyári tábor étkezési térítési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai 	ebéd 	uzsonna 	összesen	 %

62 	248 	56 		366 		100

31 	124 	28 		183 		50

 

---- ----- --------------------------------------

V. A munkahelyi étkezésben részesülő dolgozók térítési díja

V/1. A bruttó eladási ár 100%-a bruttó 130 OOO Ft-ot meghaladó illetmény, illetve munkabér esetén

(nettó Ft/nap/fő)

Intézmény 		tízórai 	ebéd	 uzsonna 	összesen

Ovoda 			66 	274 	52 		392

Altalános iskola	 90 	344 	78 		512

Szent László Gimnázium 	434			 434

Zsivaj Ovada Reform 110 	352 	74 		536

 

V/2. A bruttó eladási ár 50%-a bruttó 100 OOO Ft-ot meg nem haladó illetmény, illetve munkabér

esetén (nettó Ft/nap/fő)

Intézmény 		tízórai 	ebéd 	uzsonna 	összesen

Ovo da 		33 	137 	26 		196

Altalános iskola 	45 	172 	39 		256

Szent László Gimnázium 	217 			217

Zsivaj Ovada Reform 55 	176 	37 		268
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V/3. A bruttó 100 OOO Ft-ot meghaladó, de bruttó 130 OOO Ft-ot meg nem haladó illetmény, illetve

munkabér esetén az étkezési térítési díj mértékét az alábbiak szerint kell meghatározni:

Az V /1. pontban meghatározott díjból le kell vonni a korrekciós tényező értékét A korrekciós

tényező számítási módja:

130 OOOFt-bruttó kereset

30 OOO

szorozva a nettó eladási ár 50%-ával.

Intézmény 		tízórai ebéd uzsonna 	összesen

Óvoda 		66 	274 	52 		392

Általános iskola 	90 	344 	78 		512

Szent László Gimnázium 	434 			434

Zsivaj Óvoda Reform 110 352 	74 		536

 

V/2. A bruttó eladási ár 50%-a bruttó 100 000 Ft-ot meg nem haladó illetmény, illetve munkabér

esetén (nettó Ft/nap/fő)

Intézmény		 tízórai 	ebéd 	uzsonna 	összesen

Óvoda 		33 		137 	26 		196

Általános iskola 	45 		172 	39 		256

Szent László Gimnázium 		217 			217

Zsivaj Óvoda Reform 55 		176 	37 		268

 

V/3. A bruttó 100 000 Ft-ot meghaladó, de bruttó 130 000 Ft-ot meg nem haladó illetmény,

illetve munkabér esetén az étkezési térítési díj mértékét az alábbiak szerint kell meghatározni:

Az V/1. pontban meghatározott díjból le kell vonni a korrekciós tényező értékét. A korrekciós

tényező számítási módja:

130 000 Ft - bruttó kereset

30 000 szorozva a nettó eladási ár 50%-ával.

 

 

 
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

A 2020-21. nevelési év óvodai beszámolóiról

16/2021.( VIII.24.) KMB határozat

( 7 igen, egyhangú szavazattal )

 

A Közművelődési Bizottság a

a) Kőbányai Aprók Háza Óvoda,

b) Kőbányai Bóbita Óvoda,

e) Kőbányai Csodafa Óvoda,

d) Kőbányai Csodapók Óvoda,

e) Kőbányai Gépmadár Óvoda,

f) Kőbányai Gesztenye Óvoda,

g) Kőbányai Gézengúz Óvoda,

h) Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda,

i) Kőbányai Gyöngyike Óvoda,

j) Kőbányai Hárslevelű Óvoda,

k) Kőbányai Kékvirág Óvoda,

l) Kőbányai Kiskakas Óvoda,

m) Kőbányai Mászóka Óvoda,

n) Kőbányai Mocorgó Óvoda,

o) Kőbányai Rece-fice Óvoda, valamint

p) Kőbányai Zsivaj Óvoda
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2020/2021. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

 
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

•	A nevelési évek általános rendje az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatában (SZMSZ), az adott nevelési év rendje a

mindig aktuális év intézmény éves munkatervében található.

 

•	Az óvoda (hétfőtől-péntekig) 5 napos munkarenddel üzemel, az ettől eltérő munkarendet (pl. szombati munkanap) rendelet

szabályozza.

 

•	Nyitva tartás 6-18 óráig, az óvodapedagógusok lépcsőzetes munkakezdésével és befejezésével. A pedagógusok általános

munkarendjét az SZMSZ, az éves munkarendjét, benne az ügyeleti rendet az aktuális év munkaterve tartalmazza. A reggeli és

délutáni ügyelet mindig a tornateremben van.

 

•	A gyermekcsoportok napirendjét az óvoda a nevelési programjában, ill. a csoportnaplókban határozza meg. A szülői

értekezleteken minden csoport külön tájékoztatja erről a szülőket.

 

•	A reggeli óvodába érkezés javasolt időpontja: nagycsoportosoknak nyolc óra, a többieknek kilenc óra. Célszerű a szülőknek az

óvodapedagógusokkal megbeszélt optimális időpont betartása, hogy a gyermekek ne maradjanak ki tanulásból, közös

programokból. A folyamatos érkezés ne zavarja az ott folyó tevékenységet.

 

•	A reggeli étkezést 9 óráig tudjuk biztosítani.

 

•	Az óvodában tartózkodás a napi 10 órát nem haladhatja meg, a gyermeki idegrendszer egészségvédelme miatt Az óvoda

dolgozói csak azokért a gyermekekért felelősek, akiket az óvodapedagógus a szülőtől átvett (kézből-kézbe).

 

•	A szülő a gyermekét hazaviheti bármely időpontban, de javasolt, hogy alvásidőben tartsa tiszteletben a gyermekek

alvásigényét.

 

•	A gyermeket csak az óvodapedagógusok által ismert szülő, nagyszülő viheti el az intézményből. A szülő írásos engedélye

alapján esetenként mások is jöhetnek a gyermekért. Nagyobb testvér csak a szülő írásban adott engedélye alapján viheti el az

óvodás testvérét.

 

 

•	A szülő vagy megbízottja köteles minden esetben a bejárati ajtót a kiírásnak megfelelően használni. A kaput a felső tolózárral

is zárni kell. Szükség esetén csengetéssel lehet bejutni.

 

•	A Nemzeti Köznevelési Törvény ( továbbiakban NKT.) az óvodák számára nevelés nélküli munkanapokat határoz meg. Ezek

száma egy nevelési évben maximum 5 nap lehet. Ezeken a napokon a Kőbányai Hárslevelű óvoda látja el az ügyeletet,

amennyiben a szülő nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét. Ezeken a napokon a nevelőtestület szakmai munkát végez.

 

•	Az óvoda téli és nyári zárva tartásának mértékéről a fenntartó dönt. Ezen időszakokban, amennyiben az arra rászoruló szülő,

gyermeke felügyeletét nem tudja megoldani, indokolt esetben elhelyezését ügyeletes óvodában biztosítani tudjuk. Ennek igényét

időben felmérjük. A nyári zárás időpontjáról a szülőket február 15-ig tájékoztatjuk.

 
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Budapest Főváros Kormányhivatala 2017. 03. 21. 2017. 03. 21. Hatósági ellenőrzés

13 /  14 



Ünnepek, hagyományok, rendezvények:

-	 Közös ünnepek, csoportünnepek, jeles napok, társadalmi ünnepek stb.

Programunk ünnepek táblázata tökéletes útmutató és a mai napig is érvényes rendszert tartalmaz, ennek alapján mindenki tudja

a feladatát.

Időpontok

-	Szüreti mulatság szeptember 25.

-       Október 23.-i Nemzeti ünnep október 22

-	Márton napi táncház, november 11.

-	Mikulás-váró: december 4.

-	Adventi készülődés,

-	Farsangi jelmezes mulatság : február 12.

-	Március 15. Ünnepség: március 13.

-       Víz világnapja március 22.

-       Egészség-hét április 6-7-8.

-	Húsvéti készülődés

-       A Föld napja április 22.

-	Májusfaállítás, az udvar díszítése, zenés torna a focipályán: április 30.

-	Anyák napi köszöntő: május 3.

-       Madarak és fák napja május 10.

-	Évzáró ünnepségek, játszó délután: május 27-28.. megbeszélés szerint a kis és középső csoportokban

-	Búcsúzó ünnepségek: június 3-4. nagycsoportok 

-	Gépmadár nap: június 7.

Az egyéb ünnepi jellegű hagyományőrző tevékenységek időpontját a csoportok maguk határozzák meg.
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Az intézményben 2016.06.02.-án Vezetői Tanfelügyeleti látogatás, 2017.09.21.-én intézményi tanfelügyelet történt. A

jegyzőkönyv megállapításai alapján mindent rendben találtak.

 

 

Utolsó frissítés: 2021. 11. 04.

 

6. Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2021. november 15.

Óvodai csoportok száma: kis csoport: 2 / középső csoport: 2 / nagy csoport: 3 / összevont
osztály, vegyes életkorú óvodai csoport: 0

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-034416-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-034416-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-034416-0
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