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ELŐTERJESZTÉS 

 

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartásának és a beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról 

 

 

Előterjesztő: dr. Révész Zoltán aljegyző 

 

Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Révész Zoltán aljegyző 

 

Előterjesztést készítő személy neve: Juranovics Eszter   

 

Pénzügyi ellenjegyző: - 

 

Előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 Zayné Gregolits Melinda intézményvezető levele 

 

Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi 

Bizottság 

 

Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

 

Előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

 

Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) 

bekezdés b) pontja szerint a fenntartó feladatai közé tartozik, hogy döntsön az óvodába 

történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves 
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nyitvatartási idejének meghatározásáról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdése ezzel kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy az 

óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerülhet sor.  

Fentiekre tekintettel a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetője elkészítette a 

javaslatát a beiratkozás és a zárva tartás vonatkozásában, melyet az előterjesztés 1. számú 

melléklete tartalmaz.  

A javaslat szerint nyáron az Óvoda 2020. július 20. és 2019. augusztus 14. között lenne zárva, 

úgy, hogy a zárás előtti utolsó nevelési nap 2020. július 17. napja, a zárás utáni első nevelési 

nap pedig 2020. augusztus 17. napja lenne. A beiratkozás időszakát 2020. április 27. és 2019. 

április 30. között jelölte meg az Intézményvezető.  

 

Előzőekkel összefüggésben a Rendelet 20. §-a értelmében a beiratkozás első határnapját 

megelőzően legalább harminc nappal közleményben vagy hirdetményben kell tájékoztatnunk 

a lakosságot az óvodai beiratkozás idejéről, valamint az óvodai jogviszony létesítésével 

összefüggő eljárásról.  

 

A közleménynek vagy hirdetménynek tartalmaznia kell:  

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

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.” 

 

Az óvodai jogviszony létesítésének módjára vonatkozó fenntartói közleményt az előterjesztés 

2. számú melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az óvodai beiratkozás és a nyári zárva 

tartás időpontjáról. 

 

Etyek, 2020. január 7. 

 

     

      Tisztelettel: 

 

         Dr. Révész Zoltán  

                  aljegyző 
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Határozati javaslat  

 

Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

…./2020. (I.16.) határozata 

 

A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda  

nyári zárva tartásának és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

 

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvodába történő beiratkozás, valamint az Óvoda nyári 

zárva tartásának időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 beiratkozás időpontja: 2020. április 27 – 2020. április 30. nyári zárva tartás 

időpontja: 2020. július 20. – 2020. augusztus 14. (A zárás előtti utolsó nevelési 

nap: 2020. július 17., a zárás utáni első nevelési nap: 2020. augusztus 17.). 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közlemény közzétételéről. 

 

Határidő: 2020.01.31. 

Felelős:  
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2. sz. melléklet 

 

              ETYEK NAGYKÖZSÉG  POLGÁRMESTERE  
 

H-2091 Etyek, Körpince köz 4. 
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 •  Fax: 06-22/353-655 

E-mail: polgarmester@etyek.hu 

    

  

 
Tisztelt Etyeki Szülők! 

 

 

Az óvodai felvételi eljárással kapcsolatosan tájékoztatom a szülőket arról, hogy Etyek 

Nagyközség Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak eleget téve, lehetőség szerint 

valamennyi kérelmet benyújtó család számára biztosítja a 3-6 éves korú gyermekek óvodai 

elhelyezését. 

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 

játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig nevelő intézmény. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működésről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-ának értelmében tájékoztatom Önöket az 

Önkormányzati fenntartású óvodába való jelentkezés feltételeiről. 

E feladatnak való megfelelés igen nagy terhet ró a fenntartóra, mert községünkben évek óta 

magas a gyermeklétszám, az önkormányzati fenntartású óvodai férőhelyek száma korlátozott. 

 

Az óvoda felvételi körzete: Etyek Nagyközség közigazgatási területe. 

 

Az óvoda közfeladatot ellátó köznevelési intézmény. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai felvétele az Alapító Okirat szerint biztosított. 

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma 

meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda fenntartója bizottságot 

szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. 

 

Jelentkezés rendje: 

A jelentkezés az Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott időpont: 

2020. április 27. és 2020. április 30. közötti időszak 

(hétfő, szerda: 8-12 óráig; kedd, csütörtök: 14 – 17 óráig tart.) 

A 2020. évi felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2020/2021-es nevelési évre történik. 

A nevelési év első napja 2020. szeptember 1. 

A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. 
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Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek a következők: 

 Óvodai jelentkezési lap; 

 Orvosi igazolás, a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum, 

 Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított 

személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő 

személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványát. 

 A gyermekorvos igazolása a kötelezően beadott oltásokról. 

Az óvodában kitöltött felvételi előjegyzési napló nem jelenti egyben az óvodába történő 

felvételt. 

Jelentkezést követően a gyermekek felvételéről 2020. május 30-ig (beiratkozásra kiírt utolsó 

határnapot követő harmincadik napig) az intézmény vezetője a fenntartó bevonásával döntést 

hoz.  

Az óvodavezető a felvételről írásban, az elutasításról határozatban értesíti az érintetteket. A 

felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos 

határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést az Önkormányzat Jegyzőjének 

címezve, az elutasító határozatot hozó óvoda vezetőjének kell benyújtani. 

Az Oktatási Hivatal figyelemmel kíséri, hogy a szülő beíratta-e gyermekét az óvodába. 

Amennyiben a szülő nem teljesíti ezt a kötelezettségét, úgy bejelentésre vagy hivatalból 

elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt. 

Az intézmény a felvett gyermekek szülei részére 2020. június 10-én, 16.00 kezdettel szülői 

értekezletet tart. 

 

További információ: 

A fentieken túl, az előző évek hagyományaihoz híven, az óvoda a jelentkezést megelőzően 

tájékoztatást ad az óvodai beiratkozás rendjéről, az óvoda működéséről, pedagógiai 

programjáról, egyéb szolgáltatásáról. A szülők betekinthetnek az óvoda életébe. 

Természetesen beülni, játszani a csoportokban nem lehet, de egy kis beszélgetés, nézelődés 

nem zavarja meg az óvoda életét. Tájékoztatási nap időpontjáról az Óvoda az Intézmény 

hirdetőtábláján és a honlapon értesíti a szülőket.  

Tájékoztatási nap: 2020. április 7. 16.00 

 

Felvételi kötelezettség: 

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben 

történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét – aki 2017. augusztus 31-e előtt 

született – köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben vagy 

hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól 

felmentését kérni (Nkt. 8. §. (2). 
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A szülő – 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 megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala 

(mint felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, 

ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

 

 

Távolmaradás igazolása: 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást 

igazoltnak kell tekinteni, ha 

 a gyermek, a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint, 

helyben szokásos módon engedélyt kapott a távolmaradásra, 

 a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

 a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 

Az igazolatlan hiányzás jogkövetkezményekkel jár. 

 

Az óvodai felvétel megtagadható: ha a beiratkozni kívánt gyermek nem életvitelszerűen 

lakik az óvoda körzetében. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §. (9) és (10) bekezdés.) 

 

Év közben a felvétel folyamatos 

 Év közben a körzetbe érkező óvodaköteles gyermek felvétele kötelező,  

 A férőhely lehetősége okán, év közben, indokolt esetben a jelentkezőket fogadja az 

intézmény. 

Törvényes létszám 

 Maximált csoportlétszám 30 fő, összesen: 180 fő. 

Az óvodánk nyitva tartása:  

 Hétfőtől péntekig: reggel 6 órától délután 17.30-ig. 

 Szorgalmi idő: 

o szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. 

o Nyári zárva tartás rendje 4 hét. 2020. július 20. – augusztus 14. (Szünet előtti 

utolsó nevelési nap: 2020. július 17., szünet utáni első nevelési nap: 2020. 

augusztus 17.) 

 

Etyek, 2020. január …. 

 

 

Zólyomi Tamás 

   polgármester 

 

 




