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HATÁROZATA 

 
Tárgy: Döntés a Kispatak Óvoda 2013/2014 nevelési évre való beiratkozás rendjéről. 
 
Nagykovácsi nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a 
nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi 49.§ (1) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-sa alapján az 
alábbiak szerint határozza meg az óvodai beiratkozás időpontját:  
 
A Kispatak Óvodában a 2013/2014-es nevelési évben a beiratkozás időpontja  

 
2013. május 6-7-8-9. 

 
Felhívja az Intézményvezető figyelmét, hogy a beiratkozás során nemzeti köznevelésről 
szóló törvény rendelkezéseit és a fenntartó iránymutatásait minden esetben vegye 
figyelembe, különös tekintettel az alábbiakra:  
 
Férőhelyek betöltésének sorrendje:  

1. A gyermek az év folyamán betölti/betöltötte az 5. életévét, és az óvoda felvételi 
körzetében lakik. 

2. A 3. életévét betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, és a gyámhatóság 
kezdeményezte a felvételt. 

3. A 3. életévét betöltött gyermek halmozottan hátrányos helyzetű. 
4. A gyermeket a szülő egyedülállóként neveli. A napközbeni ellátásra különösen 

jogosult, ha gyermek a 3. életévét betöltötte, és az óvoda felvételi körzetében lakik. 
5. A gyermeket időskorú neveli. 
6. A gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevel, feltéve ha a 

legkisebb gyermek betöltötte a 3. évet. 
7. Azonos feltételek fennállása esetén a korábban született gyermek kerül felvételre. 

A fenntartó nem engedélyezi a törvényben meghatározott és jelenleg hatályos átlag 
csoportlétszámtól való lefelé történő eltérést, azonban hozzájárul a maximális létszám 
túllépéséhez, a törvényben meghatározott mértékben.  

 

 

 

 



Az óvodai jelentkezéskor az Intézményvezető felé be kell mutatni a szülő, illetve a 
gyermek lakcímét igazoló okmányát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, oltási 
kiskönyvét, TAJ kártyáját, melyben szereplő adatok a beiratkozási lapra rögzítésre 
kerülnek. (Nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező 
okmányt is.) 

Felkéri a jegyzőt és az Intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: a közzétételre: 2013. április 5.  
                a végrehajtásra 2013. május 15.  
Felelős: jegyző, Intézményvezető 
 
 
 
 
 
 Bencsik Mónika  Tóthné Pataki Csilla 
 polgármester jegyző 
 
 

A Képviselő-testület a fenti határozatot a jelenlévő 9 képviselő 
9 igen egyhangú szavazattal fogadta el. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


