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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat fenntartásában működik az Eplényi Napköziotthonos Óvoda.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.)
83. § (2) bekezdés b) pontja rendelkezik arról, hogy a fenntartónak dönteni kell az
óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
20. § (1) bekezdése határozza meg, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20a és május 20-a között kerül sor.
A fenntartónak az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével
összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc
nappal közleményt vagy hirdetményt kell közzé tenni a saját honlapján, valamint
közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményeznie kell a fenntartásában
működő óvodában.
Ugyanezen szakasz (1a) bekezdése határozza meg, hogy a fenntartói közleménynek,
hirdetménynek tartalmaznia kell:
a)
az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről,
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 30. nap, valamint
i)
a jogorvoslati eljárás szabályait.
(A hirdetmény szövegét a határozat 1. melléklete tartalmazza.)
A határozati javaslat alapján, az óvodai beíratásra 2020. évben május 6-án és május
13-án kerül sor az önkormányzat fenntartásában működő óvodában, reggel 800 órától
délután 1700 óráig.
A Rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az óvoda vezetője az óvodai
felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására
vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való
részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti
az előző óvoda vezetőjét.
Az óvodavezetői döntés írásban történő közlésének javasolt határideje 2020. június 12.
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A Köznev. tv. 37. § (2) bekezdése alapján az óvodavezető döntése ellen a jogorvoslat
benyújtásának határideje a kézhezvételtől számított 15 nap.
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy az óvodai felvétellel
kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a
fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést, a (4) bekezdés rögzíti, hogy települési
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző a
döntéshozó.
A Köznev. tv. 38. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a másodfokú eljárás során a
kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és az
intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
A Köznev. tv. 8. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.
A 2020. évi beíratás során az óvodák azon gyermekek jelentkezésére számítanak, akik
2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között születtek és nem részesülnek
óvodai nevelésben.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
42/A. § (2) bekezdése rendelkezik arról „ha a gyermek harmadik életévét betöltötte,
de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és
óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható,
nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.”
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet 37. § (4) bekezdése alapján a bölcsőde, mini bölcsőde vezetője,
valamint a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója minden év április 15ig tájékoztatást küld az Oktatási Hivatalnak azon harmadik életévüket betöltött
gyermekekről, akikről a Gyvt. 42/A. § (2) bekezdése szerint, a szülő egyetértésével
megállapították, hogy óvodai nevelésre nem érett.
Az Oktatási Hivatal a tájékoztatást minden év április 20-ig megküldi a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kötelező felvételt
biztosító óvoda vezetőjének.
Ugyanezen szakasz (5) bekezdés alapján a lejelentett gyermek szülője mentesül a
gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2020. február 7.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (II. 24.) határozata
a 2020/2021-es nevelési év óvodai beíratási időpontjának
meghatározásáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2020/2021-es
nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. A képviselő-testület a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beíratás
időpontját 2020. május 6-án és 13-án 800-1700 óra közötti időtartamban
határozza meg.
2. Az óvodai felvételi kérelmeket az intézményvezetőnél kell benyújtani, aki a
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2020. június 12-ig értesíti a
szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül
jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz.
3. A hirdetmény szövegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
a) gondoskodjon a hirdetmény közzétételéről Eplény község honlapján és
az önkormányzat hirdetőtábláján,
b) kezdeményezze az önkormányzat fenntartásban működő óvoda
vezetőjénél a hirdetmény közzétételét az óvodában.
Felelős:
Határidő:

2. pontban: Klausz Éva óvodavezető
4. pontban: Fiskál János polgármester
2. pontban: 2020. június 12.
4. pontban: 2020. március 20.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Tárnoki Renáta
képviselő-testületi és társulási
referens
Eplény, 2020. február 24.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2020. (II. 24.)
határozatához

HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁS
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek
gyermeke a harmadik életévét 2020. augusztus 31-ig betölti, hogy a fenntartásában
működő óvodában:
1. Az óvodai beíratás időpontja
2020. május 6-án és május 13-án (szerdai napokon), 800-1700 óra
2. A beíratás helye:
Eplényi Napköziotthonos Óvoda
8413 Eplény, Veszprémi u. 62.
3. Az óvoda felvételi körzete: Eplény község közigazgatási területe.
4. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező
gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre.
Szabad kapacitás esetén, más körzetből is vehető fel gyermek. Az óvoda köteles
felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében
lakik.
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító
óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek
lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként, az óvodai beiratkozás első
határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül,
vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a
nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem
életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés
szerinti esetben a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az
óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás
tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon
belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás
igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
5. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
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6. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2020. június 12-ig
írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
7. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati
kérelemmel fordulhat Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez. A kérelmet
írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás
során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy
megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
8.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

9.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján
„az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága
alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
szabálysértést követ el.”
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