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Az Ön által fellett „Hogyan oldja meg a kormány az óvodai férőhelyhiány és az
óvodapedagógus-hiány sürgető problémáját?"című írásbeli kérdéssel összefüggésben,
miniszter úr nevében és megbízásáról az alábbi tájékoztatást adom .
A Kormány az óvodai férőhelyhiányt mind országos, régió, megyei, mind pedig település i
szinten felmérte . Ennek mutatói országos viszonylatban kihasználatlan óvodai fér őhelyekrő l
tesznek tanúbiconyságot. A 2012/2013 . nevelési évben például a fér őhelyek száma 377 154
volt, az óvodába iratott gyermeké pedig 340 204 .
A területi egyenetlenségeket vizsgálva elmondható, hogy 276 településen összesen 3 257 a z
óvodai férőhely hiánya. Ebből 129 településen, el őreláthatóan — 2014-ben -760 fővel több
gyermek fog belépni az óvodába, mint amennyi óvodai jogviszony megszíínhet a z
iskolaérettség fennállásival .
A Kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a korszerűsítések és felújítások mellett
az óvodai férőhelyek kérdése is megoldódjon. 2013 . évben hazai forrásból 5 439 új óvoda i
férőhely létesítésének biztosítására volt fedezet . A 2011-2013. évben a Regionális Operatív
Programok keretében hat régióban írtak ki pályázatot óvodák – férőhelybővítéssel egybekötött
– fejlesztésére . Több régióban az eredeti pályázati keretek megemelésére, és ilyen módon a z
eredetileg tervezettnél több (ún . tartaléklistás) pályázat támogatására is lehetőség nyílt. A hat
régióban 153 óvodafejlesztési pályázat támogatása mintegy 27,35 milliárd forint összegge l
valósul rn.eg. 141 esetben már megkötötték a támogatási szerződést és a projektek
megvalósítása folyamatban van . Ez azt jelenti, hogy 2014 szeptemberében az esetek
többségében a fejlesztések elkészülnek, és az új vagy felújított óvodai helyiségek a
gyermekek rendelkezésére állnak .
A Kormány kiemelt figyelemmel kíséri az óvodai férőhelyek alakulását, illetve azt, hogy hán y
övodapedagógus álláshely támogatása válhat indokolttá r és igyekszik mihamarabb megoldan i
az esetleges problémákat .

Budapest, 2013 . szeptember 19 .
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