2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108,
E-mail: jegyzo@kismaros.hu

ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztés iktatószáma:
Tárgy:

KIM//2022.
2022/2023.

ÉVI
MEGHATÁROZÁSA

ÓVODAI

BEIRATKOZÁS

Előterjesztő:

Neubauer Rudolf, polgármester

Készítette:

dr. Timer-Bárkányi Beáta jegyző

Testületi ülés dátuma:

2022.03.16.

Bizottsági ülés dátuma:

2022.03.21.

Döntés fajtája:

egyszerű többség

Minősített döntés indoklása:

Mötv. 50. §-a alapján

Döntéshozatal módja

nyílt ülés – Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján

Zárt ülés indoklása:

nem releváns

Költségvetés módosítás:

nem releváns

Szükséges előirányzat
(e Ft):

Ft

Bizottságok tárgyalják:

nem releváns

Törvényességi észrevétel

dr. Timer-Bárkányi Beáta, jegyző
– törvényességi észrevétel nincs

Kismaros, 2022. március 11.
Neubauer Rudolf
előterjesztő

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdése
szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról és meghatározza az adott nevelési
évben indítható óvodai csoportok számát. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól
és időpontjáról.

A 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében, 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.
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:
- a nevelési év meghatározásáról, az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről,
- az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
- a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
- az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről,
- a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
- az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
- továbbá a jogorvoslati eljárás szabályait,
- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény. 2016.szeptember 01-től az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint 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 harmadik életévüket betöltött gyermekek esetében a mindennapos óvodába járási
kötelezettség alóli felmentést a fővárosi, illetőleg megyei kormányhivatal általános
illetékességgel eljáró járási hivatala engedélyezheti, mert a Köznevelési törvény 8. § (2)
bekezdésében említett felmentést engedélyező szervként a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet
38/B. §-ában a területileg illetékes járási hivatalt nevezte meg. Amennyiben a szülő az óvodába
járási kötelezettség kezdetét megelőző május 25-ig kérelmet nyújtott be a járási hivatal számára
gyermeke kötelező óvodai foglalkozásokon történő részvétele alóli felmentése ügyében, a

hivatal – mérlegelve a gyermek családi körülményeit, valamint esetlegesen sajátos helyzetét –
felmentheti őt a mindennapos óvodába járás kötelezettsége alól. A hivatal a felmentést
legföljebb egyéves időtartamra adhatja meg, tehát egy év múlva, amikor a gyermek legkésőbb
augusztus 31. napján betölti a negyedik életévét, az óvodai foglalkozások alól tovább már nem
mentesíthető.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az
óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A vezető felveheti azt a
körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele
folyamatos.
A 49.§ (2) bekezdése szerint 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.
A 49.§ (3) bekezdés értelmében, 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 1akik.
Az óvodai beíratás napjának meghatározására az intézményvezető tett javaslatot.

A fentiek értelmében a 2022/2023-es nevelési évben a Kis-Morgó Óvodában (2623 Kismaros,
Liget utca 36.) az óvodai beiratkozás javasolt dátuma:

2021. április 26.-27. 8.00 – 17.00 óráig

Az Nkt.83.§ (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben
indítható óvodai csoportok számát is.

PÜTB Bizottság határozati javaslat:

Kismaros Község Önkormányzat Polgármesterének …./2021. ( …… ) határozata a
2021/2022-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

1. A Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság jelen határoztával javasolja
Kismaros Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Kis-Morgó Óvodában
(2623 Kismaros, Liget utca 35.) 2022. április 26. és 2022. április 27. napján 8 és
17 óra között határozza meg a beiratkozás időpontját.
2. Továbvbvá jelen határozatával javasolja, hogy a Kismaros Község Önkormányzat
Képviselő-tetületének, hogy a Kis-Morgó Óvodában 2022/2023. nevelési évben
indítható csoportok számát a beiratkozást követően határozza m

Képviselő-testületi Határozati javaslat:

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének…./2022. ( …… ) határozata a
2022/2023-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

1. Kismaros Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával úgy határozott,
hogy a Kis-Morgó Óvodában (2623 Kismaros, Liget utca 35.) 2022. április 26.
és 2022. április 27. napján 8 és 17 óra között szervezi meg beiratkozást.
Továbbá felkéri a jegyzőt a határozat mellékletét képező, a beiratkozásról szóló
fenntartói hirdetmény közzétételére.
Felelős: dr. Timer-Bárkányi Beáta jegyző/ Ritz Erika intézményvezető
Határidő: döntést követően azonnal
2. Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KisMorgó Óvodában 2022/2023. nevelési évben indítható csoportok számát a
beiratkozást követően határozza meg
Felelős: Neubauer Rudolf polgármester
Határidő: 2022. május 31.

1. számú melléklet

HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA A 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN

Tisztelt Szülők!
Kismaros Község Önkormányzata, mint a Kismarosi Kis Morgó Óvoda fenntartója a
2022/2023-as nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját és módját az alábbiak
szerint határozza meg:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. §-a alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez
szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Szokásos rendben és ütemezésben történhet meg a beiratkozás, azonban a
szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül megjelennie az intézményben, hanem
elektronikus úton (e-mailben) is eljárhat.
BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
2022. április 26. napján 8.00 órától 17.00 óráig,
2022. április 27. napján 8.00 órától 17.00 óráig,
BEIRATKOZÁS MÓDJA:
- személyesen: Kismarosi Kis Morgó Óvodában Kismaros, Liget utca 33.
- elektronikus úton a kitöltött jelentkezési lap megküldésével a kismorgoovoda@gmail.com
e-mail címre (jelentkezési lap letölthető a https://www.kismaros.hu/
BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a nevére kiállított személyi azonosítót
- és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- valamint TAJ kártyája.
- A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
Elektronikus úton történő jelentkezés esetében a beiratkozáshoz szükséges iratok
bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.
ÓVODAI FELVÉTEL:
Az óvodában a 2022/2023-as nevelési év 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31.
napjáig tart.

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Kismaros község közigazgatási területe.
Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban
az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
Az a gyermek, aki 2022. augusztus 31-ig 3. életévét betölti, a 2022/2023. nevelési évben
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek
a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai
foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete
indokolja.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2022. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti.
Az a szülő, akinek gyermeke 2022. augusztus 31-ig betölti a 3. életévet és nem íratja be az
óvodába gyermekét az szabálysértést követ el és a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1)
bekezdés a) pontja alapján szabálysértési bírsággal sújtható.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi
kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését
határozati formában közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének utolsó határnapja 2022. május
31. napja. Az óvodavezetőnek a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a
közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében
eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el, és hoz
másodfokú döntést.
A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján lehet beíratni.
A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére van lehetőség német nemzetiségi óvodai
nevelésre.

Kismaros Község Önkormányzata

