
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének                                 7. napirend  

2018. március 22-i rendes, nyílt ülése 

 

 1 

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 
 
E-szám: 39/2018. 
 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda körzethatáráról, az óvoda 
2018/2019. nevelési év beiratkozási rendjéről, az indítható csoportok számának 
meghatározásáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 

 
előadó osztályvezetője 

 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
pénzügyi osztályvezető 

 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
 
Nagykovácsi, 2018. március 14. 
 
        jegyző 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. március 14. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  

 
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda körzethatára 
 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzője az 
óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntést 
követő tizenöt napon belül a körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi a KIR-be, 
és megadja a szükséges adatokat. 

Az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály jelzése alapján szükséges a 
fenntartó önkormányzatoknak a köznevelési intézmények körzethatárainak 
felülvizsgálatát követően döntést hozni.  
 
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda alapító okirata szerint a költségvetési szerv 
illetékessége és működési területe Nagykovácsi nagyközség közigazgatási területe.  
 
Az intézmény körzethatára megegyezik Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási 
területével. 
 
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2018/2019. nevelési év beiratkozási rendjéről 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) 
bekezdésének b) pontja szerint a fenntartó joga szabályozni: az óvodába történő 
jelentkezés módját, az óvodai általános felvételi időpontját. 
 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint az óvodai 
beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerülhet 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, közlemény vagy 
hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján. 
 
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza (20/2012.EMMI 20.§ 1) : 

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. 
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A 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan a beiratkozásra – az óvodavezető 
asszony javaslatát figyelembe véve – a következő időpontokban kerülne sor:  

 

2018. május 07. hétfő: 8:00 órától 16:00 óráig 

2018. május 08. kedd: 8:00 órától 16:00 óráig 

2018. május 09. szerda: 8:00 órától 18:00 óráig 

2018. május 10. csütörtök: 8:00 órától 18:00 óráig 

2018. május 11. péntek: 8:00 órától 14:00 óráig. 

  

A beiratkozás helyszíne: Kaszáló utcai 16-18. szám alatti óvodaépület 
intézményvezetői iroda. 

 

A beiratkozás rendje:  
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban 
lehet a 3. életévüket 2018. augusztus 31-ig betöltött gyermekek szüleinek. A 
szülőknek a jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be 
kell jelenteniük. 

A szülő „Jelentkezési lap” kitöltésével jelzi szándékát a gyermek óvodai 
beiratkozásával kapcsolatban, melyet az intézmény honlapjáról letölthet, vagy 
személyesen átvehet az óvodaépületekben. A jelentkezési lapot mindkét 
szülő/gondviselő kézjegyével ellátva kell a beiratkozás során átadni/bemutatni. 
Ebben az esetben a beiratkozás során elég az egyik szülő/gondviselő jelenléte. 

Jelentkezési lap hiányában a beiratkozás alkalmával mindkét szülő/gondviselő 
jelenléte szükséges, hogy aláírásukkal helyben jelezzék jelentkezési szándékukat.  

Az a gyermek, aki a 3. életévét 2018. augusztus 31-e után tölti be abban az esetben 
vehető fel, ha minden, a településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Az óvodai jelentkezéskor be kell mutatni a szülő, illetve a gyermek 
személyazonosságát és lakcímét igazoló okmányt, a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát, TAJ kártyáját. (Nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt 
tartózkodást engedélyező okmányt is.) 

A szülő a beiratkozáskor jelzi szándékát a gyermek óvodai beiratkozásával 
kapcsolatban, mely a „Felvételi és előjegyzési naplóba” kerül rögzítésre.  

A felvételi sorrendet alapesetben a születési idő határozza meg, azonban kivétel 
tehető az alábbi esetekben: 

• A gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 
• A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű. 
• A gyermek hátrányos helyzetű (védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult). 
• A gyermeket a szülő egyedülállóként neveli. 
• A gyermeket időskorú neveli. 
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• A gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermek nevelkedik. 
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését 
írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a 
szülővel. 
 
Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított tizenöt 
napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél, a 
fellebbezés elbírálására a jegyző jogosult. 

 

A Nagykovácsi Kispatak Óvodában 2018/2019. nevelési évben indítható 
csoportszám és létszám engedélyezéséről 
 
Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. számú melléklete határozza meg, mely szerint: 
 

 A B C D 

1 Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok 

2  minimum maximum átlag 

3 Óvoda 13 25 20 
 
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó határozza meg az adott 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. 
A jelen nevelési évben (2017/2018.) az alapító okiratban is elfogadott csoportok 
száma 13, a maximális gyermek létszám 360 fő. 
 
Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a 
nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal 
átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési 
év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. (Nkt. 25.§ (7) bekezdés) 
 
Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral 
küzdő sajátos nevelési igényű gyermeket két gyermekként, a mozgásszervi, 
érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral küzdő, vagy halmozottan fogyatékos gyermeket három gyermekként kell 
figyelembe venni az óvodai csoport létszámának számításánál, ha nevelésük a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt történik (Nkt. 47.§ (7) bekezdés) 
 
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda jelenleg 13 osztatlan életkorú összetételű 
csoporttal működik, a csoportszámban változtatás nem tervezett. A Dózsa György 
utcai tagóvoda 5 csoporttal 26 fős létszámmal, a Száva utcai tagóvoda 2 csoporttal 
25 fővel, míg a Kaszáló utcai székhely óvoda 6 csoporttal 30 fős létszámmal 
működik. 
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám változatlanul: 360 fő  
Az összes intézményi létszámból az egyes feladat-ellátási helyeken felvehető 
maximális gyermek létszám:  

- Kaszáló u. 16-18.   180 fő  
- Dózsa György u. 39.  130 fő  
- Száva u. 7.      50 fő 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 
határozati javaslatok elfogadására.  

A Képviselő-testületnek nyílt ülésen, egyszerű többséggel kell meghoznia a döntést. 

 

Nagykovácsi, 2018. március 14. 
 
 
Kiszelné Mohos Katalin 
    polgármester 

 
 
 
 

I. Határozati javaslat  
 

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda körzethatáráról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykovácsi 
Kispatak Óvoda felvételi körzethatárát felülvizsgálta, a köznevelési intézmény 
körzethatára Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területe. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 

II. Határozati javaslat  
 
 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda 2018/2019. nevelési évre való 
beiratkozás rendjéről és idejéről 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó a 
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (1) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
20. § alapján az alábbiak szerint határozza meg az óvodai beiratkozás időpontját: 

A Kispatak Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben a beiratkozás időpontja:  

2018. május 07. hétfő: 8:00 órától 16:00 óráig 

2018. május 08. kedd: 8:00 órától 16:00 óráig 

2018. május 09. szerda: 8:00 órától 18:00 óráig 

2018. május 10. csütörtök: 8:00 órától 18:00 óráig 

2018. május 11. péntek: 8:00 órától 14:00 óráig. 

A beiratkozás helyszíne: Kaszáló utcai 16-18. szám alatti óvodaépület, 
intézményvezetői iroda. 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó az 
óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról 
2018. április 6-ig hirdetményt tesz közzé a saját honlapján. Az óvodai felvétel 
tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, 2018. május 29. napjában 
jelöli meg. 
 
Határidő:  

• közzétételre – 2018. április 6. 

• szülők felvételről való értesítésére – 2018. május 29. 
Felelős:  

• közzétételért – polgármester, jegyző 

• szülők felvételről való értesítéséért – intézményvezető 
 
 

III. Határozati javaslat 
 
 
Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvodában indítható csoportszám és 
létszám engedélyezéséről a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagykovácsi Kispatak Óvoda és tagintézményeiben a 2018/2019. nevelési évben 13 
óvodai csoport indítható az alábbiak szerint: 
 
1. Kaszáló utcai székhely óvoda 6 csoport, csoportonként maximum 30 fő, összesen 
180 fő 
2. Dózsa György utcai tagóvoda 5 csoport, 26 fő, összesen 130 fő 
3. Száva utcai tagóvoda 2 csoportban csoportonként 25 fő, összesen 50 fő 
 
A maximális gyermeklétszám: 360 fő. 
 
Felhatalmazza az Intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Intézményvezető 


