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4 .  N a p i r e n d  

ELŐTERJESZTÉS 
Óvodai beiratkozás és nyári szünet időpontjának meghatározása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése 
meghatározza, hogy 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. 
A Nkt. 8.§ (2) bekezdése értelmében 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 óvoda folyamatos felvételt biztosító intézmény. Ha a gyermekek az év folyamán a 3. életévük 
betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja 
értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi 
időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 
Az óvodai felvételt a Nkt. 49. § (1) bekezdése szabályozza, melynek értelmében „Az óvodai felvétel, 
átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – az e törvényben foglalt kivétellel - harmadik 
életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a 
gyermekek felvétele folyamatos.” 
 
Az Nkt. 49. § (1)-(4) bekezdése alapján:  

49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben 
foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol 
szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a 
felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az 
óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva 
tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda 
körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). 

(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 
véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 
 
Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítésére vonatkozóan a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. 
§ (1) bekezdése az alábbi szabályozást írja elő:  
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 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, 

ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint 
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a fenntartó 

nem települési önkormányzat. 
(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza: 

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, 
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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. 

 
A fenti rendelkezések önkormányzatunkat az önkormányzat fenntartásában lévő, a Tolmács, Szent Lőrinc 
út 106. szám alatt működő Kisbagoly Óvoda köznevelési intézmény vonatkozásában érintik. Az 
intézményben az óvodai általános felvételi időpont – az évek óta kialakult gyakorlat alapján – április 
hónapban történik.  
Az intézmény vonatkozásában az óvodai beíratás időpontjának meghatározása kérdésében a 
döntéshozatalra a képviselő-testület jogosult. 
Az előterjesztéshez – az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján – megvitatásra és 
jóváhagyásra az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó 
dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról is. 
Az óvoda az előző évek gyakorlata szerint a nyári felújítási, karbantartási munkák elvégzése érdekében 
július hónapban zárva tart. Az idei évben az óvodavezető javaslata, hogy az óvoda 2016. július 4-től 2016. 
július 31-ig (4 hét) legyen zárva. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése 
előírja, hogy a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon 
gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj 
folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 
részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A 
napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez 
igazodik. 
Mindezek alapján szülői igény esetén a gyermek óvodai napközbeni ellátását a nyári szünet ideje alatt is 
biztosítani kell. 
 
 
Tolmács, 2016. február 1. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
  
 
 
 
……/2016. (II…..) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési – 
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában lévő, a Tolmács, 
Szent Lőrinc út 106. szám alatti működő Kisbagoly Óvoda intézményben a 2016/2017. nevelési évre 
vonatkozóan az óvoda általános felvételi időpontját (beiratkozás) a következők szerint határozza meg: 

Óvodai általános felvételi (jelentkezés) időpont: 2016. április 25-26-27. 8.00 órától 16.00 óráig.  
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Az óvodai beiratkozás helye: Kisbagoly Óvoda, Tolmács, Szent Lőrinc út 106. 
Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a gyermek is, aki a 
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és felvételét az óvodai férőhelyek száma 
lehetővé teszi. 
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és felkéri az Intézményvezetőt a felvételre jelentkezés 
időpontjának és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben szokásos módon, a 
jogszabályi előírások figyelembevételével történő közzétételére.  

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva – meghatározza, hogy az 
Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő Kisbagoly Óvoda intézményben az óvodai nyári 
szünet ideje 2016. július 04-től 2016. július 31-ig tar. 
A képviselő-testület a fenntartó Tolmács Község Önkormányzata nevében felhatalmazza az 
intézményvezetőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 41. § (1) bekezdése szerinti gyermekek napközbeni ellátását, a jogszabályi előíráson alapuló szülői 
igény esetén biztosítsa, oly módon, hogy a szünet ideje alatt is biztosított legyen a gyermekek napközbeni 
ellátása. 
Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetőt, hogy az óvodai nyári szünet idejét az intézményben 
szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével tegye közzé és tájékoztassa az érintetteket.  
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 


