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A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
döntést a polgármester hozhatja meg. 

 

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
 
  

dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (2) bekezdése alapján a 
gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében 
lakik, vagy ahol szülője dolgozik.  
 
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése kötelezi a települési önkormányzatot, hogy 
közzétegye az óvoda felvételi körzetét, valamint azt is kiköti, hogy az óvoda köteles 
felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. 
 
Az önkormányzat fenntartásában működik az Eplényi Napköziotthonos Óvoda (a 
továbbiakban: Intézmény). 
 
A képviselő-testület az 58/2013. (VI. 27.) számú határozatával döntött az Intézmény 
alapításáról. Egyidejűleg elfogadta annak alapító okiratát is, melyben az ellátási 
körzetet Eplény község közigazgatási területére kiterjedően határozta meg.  
 
Az Intézmény alapító okiratát a képviselő-testület a 15/2016. (II. 24.) határozatával 
módosította. A módosítás nem érintette az Intézmény ellátási körzetét. 
 
A körzet változtatása nem indokolt, mivel egy település egy ellátási körzetéről van szó. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megfogalmazott 
döntésemet támogatni és tudomásul venni szíveskedjen. 

 
 
Eplény, 2021. február 5. 
 
 
        Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (II. 24.) határozata 

 
az Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetének megállapításáról  

a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozóan  
 
 

Eplény Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 
rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzetét, a 
2021/2022-es nevelési évre, Eplény község közigazgatási területére kiterjedően 
határozza meg. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről, a határozat 

megküldésével, tájékoztassa az óvodavezetőt, továbbá gondoskodjon az óvoda 
felvételi körzetének az önkormányzat hirdetőjén és Eplény község honlapján 
történő közzétételéről.  

 
 
Felelős: 2. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pontban: 2021. március 5. 
  
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

irodavezető, jegyzői főtanácsadó  
 

Eplény, 2021. február 24.  
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 
 
 
 


