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1. Az önkormányzatok óvodai nevelést érintő kötelezettségei:

- az óvodák fenntartása és működtetése

- az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása
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2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodákat érintő 

intézkedései a hátránycsökkentés érdekében

- óvodák működését érintő döntések 

- humán erőforrás fejlesztése, továbbképzések támogatása

- pályázatok és óvodai programok támogatása

- infrastruktúra fejlesztése 
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1. Az önkormányzatok óvodai nevelést érintő 
kötelezettségei 

Az óvodák fenntartása és működtetése

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2. § szerint

óvodát tarthat fenn az állam, a nemzetiségi önkormányzat, az egyházi jogi

személy, a vallási tevékenységet végző szervezet, más személy vagy

szervezet, ha a tevékenység folytatásának jogát megszerezte.

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § szerint - összhangban az Nkt. 74. §-ban foglalt előírásokkal – az

óvodai nevelésről a települési önkormányzat vagy társulása gondoskodik

intézmény alapítása és fenntartása vagy köznevelési szerződés révén.

- Pécs városában az önkormányzat 5 szervezeti egységben, 42 telephelyen

működtet óvodát.

- Nem önkormányzati fenntartású óvoda 18 működik a városban (állami

fenntartású: 2, nemzetiségi önkormányzat: 3, egyház: 7, alapítvány: 4,

gazdasági társaság: 2 óvodát tart fenn).



1. Az önkormányzatok óvodai nevelést érintő 
kötelezettségei 

Az óvodák 2017. októberi statisztikai adatai Pécs városában:

- Az önkormányzat által fenntartott óvodák kihasználtsága 89%, amit
nagymértékben befolyásol a más fenntartású intézmények működése.

- Jelentős a különbség az önkormányzati és a más fenntartású óvodába járó
sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek száma között.

- Az önkormányzat által fenntartott óvodák között városrészenként is
érzékelhető a különbség. Legmagasabb a hh és a hhh gyermekek száma a
Keleti Városrészi Óvodában és tagintézményeiben. (27 %)

óvodák csop.

szám

férő-

hely

gyermek

létszám

sni hh hhh

Önkormányzati 

fenntartású óvodák

165 4020 3562 111
(3,1%)

173
(4,9%)

110
(3,1%)

Más fenntartású 

óvodák

50 1225 1089 15
(1,3%)

14
(1,3%)

24
(2,2%)



1. Az önkormányzatok óvodai nevelést érintő 
kötelezettségei

Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermekek nyilvántartása

- Az Nkt. 45. § (8) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője gondoskodik az
óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról.

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1b) bekezdése szerint a jegyző figyelemmel
kíséri és elrendeli az óvodai foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget a
kötelezettségének.

- E rendelet előírásai alapján az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye/tartózkodási
helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét ha olyan gyermeket vett fel, aki nem az óvoda
felvételi körzetében lakik.

- Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek elhelyezése lehet:

- önkormányzat által fenntartott óvodában (3562 gyermek)

- más fenntartású óvodában (1089 gyermek)

- felmentést kaphat az óvodába járás alól az ötödik életév betöltéséig (18 gyermek)

- maradhat bölcsődében (10 gyermek)

- külföldön teljesítheti az óvodakötelezettséget (21 gyermek).

- Pécs városában 12 gyermek szülei nem igazolták az óvodai jogviszony fennállását, ezért
eljárást kezdeményeztünk a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalánál.



1. Az önkormányzatok óvodai nevelést érintő 
kötelezettségei

Férőhelyek biztosítása a három éves kortól kötelező óvodai 

nevelésben való részvételhez 

születések száma



1. Az önkormányzatok óvodai nevelést érintő 
kötelezettségei

Adatszolgáltatás a Köznevelési Információs Rendszerbe

Jegyzői adatszolgáltatás:

- hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekekről (október és január),

- az óvodai körzetjegyzék közzététele, módosítása (március).

Fenntartói adatszolgáltatás:

- az intézmények pénzügyi, gazdálkodási adatairól (május),

- működésről, szervezeti struktúra változásáról, álláshelyekről 
(június).



2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodákat érintő 

intézkedései a hátránycsökkentés érdekében

Óvodák működését érintő döntések

- Minden óvoda alapító okiratában szerepel a sajátos nevelési igényű

gyermekek ellátása, így nem szegregálódik egyetlen óvoda sem.

- Indítható óvodai csoportok meghatározása során figyelemmel van az

önkormányzat az sni, hh, és a hhh gyermekek számára – 20 fős óvodai

csoportok működtetésére törekedünk.

- Az óvodák napi nyitvatartási ideje a szülők munkahelyi elfoglaltságához

igazodik.

- Óvodák nyári zárvatartása négy hét, azonban városrészenként mindig

van nyitva óvoda.

- Szünidei gyermekétkeztetés, kedvezményes, valamint diétás étkezés

biztosított minden intézményben.

- Ingyenes úszást szervezünk a nagycsoportos óvodásoknak.

- Gyermekvédelmi munkaközösség működik az óvodákban.



2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodákat érintő 
intézkedései a hátránycsökkentés érdekében

Humán erőforrás fejlesztése, továbbképzések támogatása

Álláshelyek száma az óvodákban: 705,00

Pedagógus álláshelyek: 355,50

Nem pedagógus álláshelyek: 349,50

- Vezetők: Óvodánként 1 óvodavezető, 1 vezető helyettes heti 12 óra 

kedvezménnyel, tagóvodánként 1 tagóvodavezető,

- Óvodapedagógus csoportonként 2 

- Óvodapszichológus óvodánként 1

- Gyógypedagógus óvodánként 1

- Dajka csoportonként 1 + épületenként 1 

- Pedagógiai asszisztens 3 csoportonként 1

- Óvodatitkár óvodánként 2

- Gazdasági ügyintézők az intézmények nagyságához igazodóan.



2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodákat érintő 
intézkedései a hátránycsökkentés érdekében

Humán erőforrás fejlesztése, továbbképzések támogatása

Kiemelt figyelmet fordítunk az óvodában dolgozók szakmai kompetenciáinak

fejlesztésére, ezért megszerveztük Pécs városában:

- az óvodai dajkák szakképzését, 

- az óvodapedagógusok számára a vezető óvodapedagógus 

szakvizsgás képzést,

- „Tehetséggondozás az óvodában” – 30 órás akkreditált továbbképzést

– 120 óvodapedagógus vett részt,

- „A halmozottan hátrányos helyzetű, különösen a roma származású

gyermekek korai óvodába kerülésének megszervezését segítő

programot”, melyen a Kertvárosi Óvoda és a Keleti Városrészi

Óvoda minden pedagógusa részt vett, (145 fő)

- gyermekvédelmi felelősök továbbképzését,

- évnyitó konferenciát szervezünk minden szeptemberben,

- óvodavezetők értekezletére kéthavonta kerül sor.



2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodákat érintő 
intézkedései a hátránycsökkentés érdekében

Humán erőforrás fejlesztése, továbbképzések támogatása

- Külföldi szakmai tapasztalatszerzés szervezése (Shanghai, Brüsszel, Bécs, St.
Pölten, Fellbach, Eszék, Zágráb).

- EU Akadémia óvodapedagógusoknak, nemzetközi konferencia a művészeti
nevelés, kreativitás témakörében – 87 külföldi szakember (6 országból), és 40
pécsi óvodapedagógus részvételével valósult meg.

- Óvodapedagógusok továbbképzésére 8000 Ft/fő tervezhető a költségvetésben.

- A bértömeg 2%-a kiemelkedő munka jutalmazására volt fordítható 2017-ben,
cafeteria juttatás 50 000 Ft minden közalkalmazottnak, + 50 000 Ft a
pedagógus életpálya körébe nem tartozó közalkalmazottaknak.

- Kitüntetések: Teleki Blanka Díj  

Városháza Emlékérem  

Rajczi Péter – díj (Pécs Város Oktatási Díja).



2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodákat érintő 
intézkedései a hátránycsökkentés érdekében

Pályázatok és óvodai programok támogatása

- „Kincses Kultúróvoda” pályázat – 2 óvoda pályázott sikeresen.

- „Zöld Óvoda” pályázat – 28 óvoda nyerte el a „Zöld Óvoda” címet.

- Az önkormányzat pályázatot hirdetett a Környezetvédelmi Alap terhére a „Zöld
óvodák” támogatására – 21 óvoda 4 106 500 Ft-ot nyert el a gyermekek
számára szervezett természetjárásra, természet- és környezetvédelemi
programokra, valamint az udvar virágosítására.

- Kulturális és Köznevelési Bizottság a költségvetési keretéből pályázatot írt ki
néphagyományőrző programokon való részvételre – az óvodák 3 247 000 Ft-
ot használtak fel, 2136 gyermek vett részt a Bóbita Bábszínház előadásán, a
Néprajzi Múzeum programjain valamint a Kodály Központ zenei programjain.

- Integrációs Program megvalósításának támogatására pályázott az
önkormányzat, mely a Keleti Városrészi Óvodában és tagintézményeiben
színvonalasan valósult meg – 24 562 000 Ft-ot fordítottak eszközfejlesztésre,
programok megvalósítására, pedagógusok pótlékára – az óvodai fejlesztő
program beépült az óvodák pedagógiai gyakorlatába.



2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodákat érintő 
intézkedései a hátránycsökkentés érdekében

Pályázatok és óvodai programok támogatása

- A TÁMOP 3.1.4 - Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés – innovatív
intézményekben – pályázaton az önkormányzat 142 000 000 Ft-ot nyert el –
7 intézmény részvételével valósult meg.

- TÁMOP 3.2.2 - Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása –
„Itt mindenkinek helye van” c. pályázattal 98 000 000 Ft-ot nyert el az
önkormányzat – 9 intézmény részvételével valósult meg.

- Határokon átívelő pályázat keretében valósult meg a „Veronika zeneprojekt” –
5 ország részvételével, így Anglia, Ausztria, Franciaország, Hollandia és
Magyarország, melyben két pécsi óvoda vett részt.

- EFOP 3.1.1 „Kisgyermekkori nevelés támogatása” pályázat keretében 30 órás
továbbképzést valósít meg 3 pécsi óvoda - az Oktatási Hivatallal és az
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján -, így a Keleti
Városrészi Óvoda Pákolitz Utcai Tagóvodája, valamint a Nyugati Városrészi
Óvoda Radnóti Utcai és a Zipernowsky Utcai Tagóvodája.



2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodákat érintő 
intézkedései a hátránycsökkentés érdekében

Infrastruktúra fejlesztése

–Az Ovi- Foci Alapítvány által meghirdetett „Nemzeti Ovi – Foci, Ovi – Sport

Program” pályázatra az önkormányzat 8 pályázatot nyújtott be, törekedve

arra, hogy minden városrészben legyen elérhető pálya az óvodások számára.

A pályák megépítéséhez 18 000 000 Ft önrészt biztosított az önkormányzat.

-A TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat

keretében 3 óvoda felújítására 402 000 000 Ft-ot fordít az önkormányzat

2018-ban, mely 300 gyermeket érint.

-„TOP-6.2.1 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények köz-

szolgáltatások fejlesztése” projekt keretein belül 9 óvoda felújítására

2 148 000 000 Ft-ot fordít az önkormányzat, mely 628 gyermeket érint.



2. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodákat érintő 
intézkedései a hátránycsökkentés érdekében



3. Összegzés

- A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlősége érdekében kiemelt
jelentőségű az óvodai nevelés eredményességének javítása, a szegregáció
csökkentése, valamint az, hogy minden gyermek számára biztosított legyen a
minőségi neveléshez-oktatáshoz való egyenlő hozzáférés.

- Az önkormányzat feladata, hogy a kor kihívásainak megfelelő infrastruktúrával
rendelkező óvodákat működtessen, ahol sokoldalúan képzett szakemberek
foglalkoznak a gyermekekkel annak érdekében, hogy a hh és a hhh
gyermekek fokozott segítséget kapjanak a fejlődésüket hátráltató körülmények
leküzdéséhez, esélyeik növeléséhez.

- Az óvodák a köznevelési intézmények közül a legkiválóbban működő
intézmények, ahol a gyermekek érdeke mindenek felett áll.

- Kodály Zoltán szavaival élve kívánom, hogy:

„Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud:

játékot, zenét, örömet!”



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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