
MélYkút Város Polgármestere

E|őterjesztés

a Képvi§elő-tc§tület 2016. márciu§ 29-ei ülésére.

Tárgv: Óvodába történő jelenlkezé§ idóPontjának, valamint az óvoda 2016. évi nyári zárta

tartá§i rendjének meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20ll. évi CLXXXIX, törvény 13, § (l)

bekezdésének 6. pontja értelmében a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó

helyi önkormányzati f€l|dat különösen az óvodai ellátá§.

Az Nkt, 83. § (2) bekezdésének b.) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő

jelcntkczés módjáról, az óvodai általános felvétcli idöpontról, az óvoda heti é§ évcs

nyi§atartá§i idejének meghatározásáról.

1. óvodába rténő ielentkezés i.lőDonííainak Dreghatálozása

A nemzeti köznevelésró| szóló 2011, évi cxc. törvény (továbbiakban: Nkt,) 72. §-ának (2)

bekezdése kimondja, hogy a szüló gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének

megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel

§zabadoí választhat óvodát. Az Nkt. 49. § (i) bekezdése alapján az óvodai felvétel jelentkezés

alapján történik Az óvodába a gyermek harmadik éIetévének b€töItése után vehető fel. Az

Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket i§, eki a harmadik él€tévét a

felvételétől §zámított fél éven belül betölti, íeltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel,

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezó hároméves és annál idősebb gyermek óvodai

f€lvételi kérelme teljesíthető. Az Nkt. 49. § (2) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az

óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről az

óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a í'elvehető gyermekek számát, az

óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre, Hivatkozott § (3) bekezdése

alapján az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki köte|es óvodába járni, ha lakóhelye, ennek

hiányában taítózkodási helye a körzetében található (a továbbiakbani kötelező felvételt biaosító

óvoda). Az óvodai beiratkoás nem jelenti automatikusan az óvodába történő felvételt. A
felvételről a szülők a beiratkozást követően 15 napon belül kapnak értesítést. A felvételi kérelem



elutasítása esetén a szüIők - a felvételt elutasító intézményhez benyújtva - felülbírálati

kérelemmel fordulhatn ak a jegyzőhöz az éftesités kézhezvételétől §zámított 15 napon belül.

A nevelési-oktatási intézmények működéséról és a közneveIé§i intézmények névhasználatiróI

szóló 20/2012. (vIII.3l.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 20, § (l) bekezdése

szerint az óvodai beiratkozá§ra a tárgyév Április 20_a és május 20-a között kerül §or, A
fenntartó az óvodai beiratkoás idejéről, az óvodaijogviszony létesítésével összefuggő eljáíásról a

beirutkozás eI§ó határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy

hirdetményt tesz közzé a §aját honlapján, va|amint közlemény vagy hirdetmény közzétételét

k€zdeméíyezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szoká§o§

módon.

Hivatkozott § (la) bekezdése kimondia, hogy a fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

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

me8határoásáól,

á' az óvodai beiratkozás időponrjának meghalározásáról,

cJ a gyermek óvodai beiratásához szükség€s közokiratokról, dokumentumokról,

d) az óvodáztatási kötelezettség nem t€ljesítése esetén alkalmazható

jo8következményekról,

e) az iníegíálíAíi nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéfől, a

nevelésüke az alapító okiratuk szerintjogosult óvodákról és azok elérhetőségéröl,

) az alapitó okiratuk szerint nemzetiségi nevelést fol}tató óvodákról és azok

elérhetőségéól,

p az óvoda felvételi köÉetéről szóló tájékoztatást,

l,/ az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének hatámapját, amely legkésőbb

a beiratkozásra kiírt utolsó hatámapot követő huszonegyedik munkanap, va|amint

' 
a jogorvoslati eljánis szabályait.

Az óvodavezetővel történt előzetes egyeáetés alapján az óvodába történő jelentkezésre a 2016.

április 20-21. napjai 8-16 órától terjedő időszak küelölését javaslom a T. Képvise|ő-testület

számára!
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,,......./20l 6.(III.29.)Kt. számú

Óvodába töft énő j€lentkezés

időponiának meghatározása.

HATARoZATl _ JAvASLAT

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

óvodai beiratkozás időpontját 2016. április 20-2l. napja

8.00-16,00 óra közötti időtaíamban határozza meg. A
beiratkozás helye: I. számú Óvoda, 6449 Mélykút, Petőfi tér

5.

2, A Képviselő-testület felkéri a polgármesteÉ a határczat

mellékletét képező hirdetménynek az önkormányzat

honlapján illetve a helyben szokásos módon töIténő

közzétételére,

Felelős: Kovács Tamás polgámester

Határidő: 2016. április 4. (2, ponthoz)



Melléklet a....../20l6.(ll1.29.)Kt, számú határozathoz

IIIR.DETMÉ,NY

a 2016/2017-es nevelési évre felvételre történó jelentkezés rendjéről, valamint nyilt nap

tartásáról

Mélykút Város Önkormányzat a nevelési-oktatási intézmények múködésóről és a köznevelési

intéZmények névhasználatáról szóló 20l20I2. (VIIL3l.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI

rendelet) 20,§-ának (1) és (1a) bekezdése éítelmében a 2016l20l7-es nevelési évíe felvételre

történő jelentkezések rendjével kapcsolatban az alábbi hirdetméíyt teszi közzé:

A nemzeti köznevelésről szóló 20l l, évi cXC, törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése

éúelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelez€ttség kezdetéig treYelő

intézmény. Az EMMI rendelet 12, § (l) bekezdése alapján az óvodai nevelés a gyermek

neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet megában foglaló foglalkozások keretében folyik.

AzNkt. 49. § (1) bekezdése éÉelmében az óvodai felvétel, átvéte l j elentkezés alapján történik. Az

óvodába a gyermek - az Nkt,-ben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető

fel, A szülő gy€rmeke óvodai í'elvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele

íblyamatos. Az Nkt, 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a körzetében lakó

gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy

minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartóZkodási hellyel lendelkező három éves és

annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A közoktatásról szóló 1993. évi

LxXx. töNény 24. § (3) bekezdése, valamint az Nkt. 72. § (l) bekezdése alapján kötelező a

gyermek számára az óvodai nevelésben való íészvétel napi négy órábán abban az évben,

amelyben az ötödik életéYét betölti, az óvodai nevelésben való részYétel telje§ité§éért a szüló

feletős. Az Nkt. 49. § (2) bekezdése éftelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell

felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételról

az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehetó gyermekek számát, aZ

óvodavezető bizottságot szervez, amelyjavaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek

csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az

óvodave7ető dönt.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jog§zabály alapján kötelezett gyermekét

köteles beíratni az önkolmányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben



meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésíe kötelezett gyermek szülő.je,

amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külldldön teüesíti, köteles aüól a beiratkozás

idejének utolsó hatámapját követő tizenöt napon belül ínásban értesiteni a gyermek lakóhelye,

annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése a többi gyermekkel azonos óvodai csoportban

történik. A valamely nemzeti§éghez tartozó gyermekek nevelése magyar nyelven történik.

Áz óyoda felvételi kör.etéről §zóló táiékoztatás:

Az Óvoda körzethatira Mélykút város közigazgatási területe,

Á 20l612017-e§ nevelési évre íelvétclre történő jelenlkezés időpontia:

2016. áDrili§ 20-2l. 8.00- 16.00 óra

Ajelentkezé§ helyc: I. számú Óvoda (6449 Mélykút, Petőíi tér 5.)

A gvermek óvodai beíratá§ához §zük§éee§ közokiíatok dokumentumoki

- a gyermek nevére kiáIlított szeméIyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- továbbá a szüló személyi azonositó és lakcímet igazoló hatósá8i igazolványa,

- nem magyar állampolgárságú kiskoíú bekatásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy

a gyermek milyen jogcímen tartózkodik Magyaror§zág területért,

Az óvodáztatási kötelezettség nem telie§íté§e esetén alkalmazható ioqkövetkezménveki

A kótelező felvételt biaositó óvoda vezetője az Nkt. 45. § (l0) bekezdése szerint megküldött

nyilvántartás alapján értesiti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint

iiletékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem ifatták be,

Az óvodai felyétel tárqyában m€ghozott döntés közlésének határlaDia:

Az ővoda vezetüe az óvodai falvét€li, átvételi kérelemnek hel),t adó döntését írásban, a kérel€m

elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való

részvételre kötelezett gyermek átvét€l§ esetén az óvoda vezetője a döntésről értesiti az előző

óvoda vezetőjét. Az óvodavezető a döntésről legkésóbb 2016. június l. napjáig értesiti a szülőket.



A iogorvos|ati eliírá§ §zabálvai:

Az óvodavezető döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától

számított l5 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az

óvodavezető az eljárást megindíto kérelmet az ügy összes iratával egytitt nyolc napon beltil

elbinálás céljából - megktildia fenntartó önkormányzatjegyzőjéhez. Az ügyben a fenntartó jár és

hoz másodfokú döntést. A szüló a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheli, a

közléstő| számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással.

2. Az Óvoda 2015. é|í nváti zólva íarlósi ftndié e* meghaldroz!í§a.

Az EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése többek között rendelkezik arról, hogy az óvoda nyári

záíva tartásáról legké§őbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább

hét nappal a záíya t^ítást ínegelőzően a szülóket tájékoztatni kell. Az óvodavezető felmérte a

nyári időszakban felmerülő ellátási igényeket, mérlegelte a munkáltatói feladatok ellátását, a

dolgozók szabadságolásának, valamint az óvodák nagytakarításának ütemezé§i lehetőségeit,

amelyeket összevetve az alábbi zárya tartási rendel terjesztette a Képvi§elő-testület elé:

- azL számú Óvoda20l6. augusztus 8. - augusáus 12, napjáig tart zárva,

- a ll. sámú Óvoda 20l6. június 20, - augusztus 5. napjáig tart zárva.

Az I. szárnú óvoda zárva taítása alatt a lI. számú Óvoda, a ll, számú óvoda zárva tartása alatt az

I. számú Óvoda látja el a gyermekek felü8yeletét.

Kérem a T. Képvise|ő-testületeta határozati -javaslat elfogadására!

HATAROZATI - JAVASLAT

,,,,,...../201 6,(IIL29.)Kt, számú
ovoda 20l6. évi nyári zárva tartási rendjének
meghatározása.

IlATÁR.oZAT

l. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkorrnányzat által fenntartott Mélykút

Város Önkormányzat Óvodája tagintézményeinek 2016. évi nyíri árva tarLisának rendjét az

alábbi időpontokban határozza meg:

- az l. sámú Óvoda 2016. augusztus 8. - augusáus 12. napjáig tart árva,
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- a II. sámú Óvoda 20l6. június 20. - augusztus 5. napjáig talt zárva.

Azí. sÁmú óyoda zÁrva tartása alatt a II. számú óvoda, a II. számú Óvoda zárva tarnása a|att az

l. számú Óvoda látja el a gyermekek felügyeletét.

3. A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy az Óvoda a nyát| zÁwa tartási rendjéről

haladékta|anul tájékoáassa a szülöket.

!9!9Ió§ Mackó Zoltánné óvodavezető-helyettes

B4É!ií!ó azonnal

Mélykút. 20l6. február 23.
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Mélykút Váro§ Önkormányzat Óvod.ája

Mélykút

Ikt.:28/2016.

Elóterj esztés !

Tisáelt Képviselő-testület!

lrrlyx u,rt pol cÁqrr l.sitnt

Tfugy: Nyári nyitva tartás előterjesáése

A szülókkel való egyeztetés után a nyáron az óvod!ák a következőképpen üZemelnének:

2016.06. 1 7-ig mindkét óvoda üzemel,

2016.06,20- íó|-2016.08,05-ig a I.sz. Óvoda iizemel.

2016.08,08 -tól 2016. 08.19 -ig llsz Óvoda,

201 6.08,22{őI mindkét óvoda üzemel.

A zfuva tartás alatt az óvodák nagrakarítása megtörténik:

-a ILsz, Óvoda belső felújitása, nagytakaríüása, 2016.08.05-ig.

- az Lsz. Óvoda 2016.08.08+ól 08.12-ig.

A gyelmekek létszáma lehetővé teszi. hogy a felsoroltak szerint űzemeljünk,

Kérem. előtedesáéscm engedélyezését!

Mélykút, 2016.02. 18,

Elai|3i sz,I

] []l]:.lói!:

j---
l Erk 2a Jgts_sr-J n-___]., ,.. , ,, ,,:,,Y., bó ,,.,,... Mpl

Tis7lelette]: ,\ial .'

Mackó zoltánné

nlcgbíZott óvodavczctő



|kti25/2016

Előtedesáés!

Tisztelt Képviseló-testület!

Tárgy: Az

engedélyezése

'Mellakict:

A 20/20l2.(v I.3l.) EMMI reídelet 20§ (l) a fenntartó engedélye szükséges a

beíratás idópontjának meghatározására. A rendeletben rendelkezésre áló időszak április 20-

május 20-ig,

K&eín a 20l6l20l'7-es nevelési éwe az óvodai beiratkozásra április 20-21-ét

szíveskedjenek engedélyezni.

Beíratás helye : I.sz, Óvoda, Mélykút, Petőfi tér 5.sz.

Ideie:8-16 óIáig.

A két nap nyílt nap, a szülók a gyermekekkel betekintést nyerhetnek az óvodlík

életébe, Kérem a hirdetményben a nyílt nap kiírását.

J,.r.A5 .ttu'"*^i-
Mélykút, 2016.02.18. Mackó Zoltánné

megbízott óvodavezető

1

l


