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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de 
különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen 
található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
 
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt az óvodába történő 
jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, továbbá a d) pontban 
kapott felhatalmazás alapján meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI 
rendelet) 20. § (1) bekezdése előírja, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-
a és május 20-a között kerül sor. 
 
Eplény Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testületének 
14/2022. (II. 23.) határozatában foglalt döntés alapján az óvodai beíratások időpontja 
Eplény községben 2022. május 4-én és 12-én volt.  
 
Az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése előírja, hogy „ A szülő - a bölcsődei ellátásban 
részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály 
alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a 
fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, 
vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai 
nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon 
belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az 
óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a 
jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.” 
 
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján „Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 
történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése 
rendelkezése értelmében az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.”   
 
Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 
engedélyezett létszáma 30 fő, az engedélyezett csoportok száma 1. 
 
Az óvodába járó gyermekek száma jelenleg 17 fő, melyből 2022. szeptember 1-jétől 
megkezdi általános iskolai tanulmányait 4 fő.  
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2022. augusztus 31-ig a 3 életévét betöltő, és 2022. szeptember 1-jével újonnan 
beíratott gyermek száma 5 fő.  
 
2022. szeptember 1-jétől 18 gyermek vesz részt a kötelező óvodai nevelésben, ebből a 
más településről beíratott gyermekek száma 2 fő.  
 
A beíratott gyermekek száma a nevelési év során várhatóan 3 fővel emelkedik, melynek 
oka, hogy a gyermekek 2022. szeptember 1-jét követően töltik be a 3. életévüket.  
 
2022. szeptember 1-jétől az óvodába járó gyermekek közül 3 fő sajátos nevelési igényű 
(ez a szám várhatóan további 1 fővel emelkedik), akik a férőhelyek vonatkozásában 2 
főnek számítanak, így a központi beíratást követően a szabad óvodai férőhelyek száma 
(az előjegyzésbe vett 3+1 sajátos nevelési igényű gyermeket is beszámítva) 5 fő. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2022. június 27. 
          
         Klausz Éva   
      
 


