
Mellékletek: 
 
Születések száma Budakeszin:  
 
2004-es születésőek száma: 187 fı 
2005-ös születésőek száma: 168 fı 
2006-os születésőek száma: 163 fı 
2007-es születésőek száma: 169 fı 
2008-as születésőek száma: 176 fı 
2009-es születésőek száma: 171 fı (2012.-ben a 3. életévüket betöltık száma is ennyi) 
2010-es születésőek száma: 166 fı (2013.-ban a 3. életévüket betöltık száma is ennyi) 
2011-es születésőek száma: 144 fı (2014.-ben a 3. életévüket betöltık száma is ennyi) 
 
 
A 3. életévüket betöltık számára biztosítható kiscsoportos férıhelyek száma, évek 
szerinti bontásban a törvény életbe lépése után (Óvodavezetık által megadott 
nagyságrendi számok): 
 
 2012 szept. 2013 szept.  2014. szept. 
 
Pitypang óvoda 40 fı 40 fı 100 fı 
Tarkabarka óvoda 31 fı 35 fı 55 fı 
Szivárvány óvoda 50 fı 47 fı 57 fı 
Összesen:  121 fı 122 fı 212 fı 
 
A születések száma (2009 - 2011) és a férıhelyek éves tekintetének adatai alapján a 
következı állapítható meg: 
 
2012 szept.-ben: 121 fınyi férıhely lesz várhatóan az ovikban és 171-en születtek, tehát 50 
fı-s hiány várható férıhelyek tekintetében. 
2013 szept.-ben: 122 fınyi férıhely lesz várhatóan az ovikban és 166-an születtek, tehát 44 
fı-s hiány várható férıhelyek tekintetében. 
2014 szept.-ben: 212 fınyi férıhely lesz várhatóan az ovikban és 144-en születtek, tehát 68 
fı-s többlet várható férıhelyek tekintetében. 
 
A pályázat sikeres elnyerése után a kibıvített óvoda legkorábban a 2013.-as év 
szeptemberében kezdheti meg a bıvített létszámmal a mőködését, de a felújítás ideje alatt 
gondoskodni kell az óvodások elhelyezésérıl. 
 



 

A fenti táblázat jobb oldali oszlopa „20 gyermek/ csoport átlaglétszámot meghaladó 
gyermekszám” azt mutatja meg, hogy az óvodákban az átlag csoportszámot (20 fı/csoport) 
mennyivel haladja meg. Tehát a Pitypang óvoda estében 9 csoport van, 9*20=180 fı és + 27 
fıvel van több az átlagosnál. A 1993. évi LXXIX. Törvény 3. számú melléklete alapján az 
óvodai átlaglétszám 20 fı, a maximális pedig 25 fı. (a maximálist figyelembe véve a 
gyermeklétszám a pitypang oviban 225 fı is lehet). 
Ezek alapján az óvodák az átlagos létszámnál zsúfoltabbak, de a maximális létszámot a 
Tarkabarka óvoda kivételével nem érik el. (Tarkabarka óvodának külön engedélye van, ezért 
van a maximálisnál (6*25fı) 9 fıvel több). 
 
A jelenlegi adatokat figyelembe véve, az állapítható meg, hogy várhatóan 2012, 2013-as 
években hiány lesz férıhelyek tekintetében, viszont 2014-ben már nem. Ehhez az is 
hozzátartozik, hogy a 2009-2011-ben összesen születettek számát figyelembe véve és az 
óvodák jelenlegi férıhelyszámát megállapítható, hogy a férıhelyeknek elegeknek kellene, 
hogy legyenek, de mivel vannak olyan gyermekek, akiket a szülık kérik, vagy szakemberek 
nem tanácsolják, hogy iskolába menjenek, azok még 1 évet járhatnak pluszba az 
intézményekbe. 
Ezekben a kalkulációkban a jelenlegi Budakeszi lakosok vannak és nincsenek benne azok, 
akik Budakeszi lakosokká fognak válni a késıbbiekben. További bizonytalanság is 
kialakulhat abból, hogy az új köznevelési törvény szerint 2,5 éves kortól is fel lehet venni a 
gyereket, és az 5. életév betöltésétıl is. 



A pályázat döntı pontja lehet az, ha a közremőködı szervezet nyilatkozik arról, hogy 
támogatható lesz a pályázat, ha a demográfiai statisztikát vesszük alapul és az életbe lépı 
törvényt. 
 
Valamint számolni kell azzal, hogy a pályázati dokumentáció beadásig felmerülı költség 
elıre láthatólag 4-5 MFt is lehet, melyet a támogatás elutasítása esetén az önkormányzat 
költségvetését fogja terhelni. 
 


