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Tárgy: Óvodai beíratás időpontjának
meghatározása

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2)
bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a
nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról. Az
óvodai felvételt az Nkt. 49. § (1) bekezdése szabályozza, melynek értelmében „Az óvodai
felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – az e törvényben foglalt
kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét,
átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.”
Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítésére vonatkozóan a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése az alábbi szabályozást írja elő: „A fenntartó az
óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről
közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első
határnapját megelőzően legalább harminc nappal.”
Önkormányzatunkat a fenti rendelkezések az önkormányzati társulás fenntartásában,
Csanádpalota, Sirály utca 6. szám alatti székhelyen működő Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény vonatkozásában érintik. Az intézményben
a nagyobb létszámú egy időszakon belüli felvétel – az évek óta kialakult gyakorlat alapján –
márciusban történik.
Az intézmény vonatkozásában az óvodai beíratás időpontjának meghatározása kérdésében
döntéshozatalra a csanádpalotai Képviselő-testület jogosult, az óvodai nevelési feladatok
ellátására létrehozott Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodása III. 4.)
pontjában foglaltak alapján.
Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztéshez – az intézményvezető által a tagintézményvezetőkkel történt előzetes egyeztetés alapján – megvitatásra és jóváhagyásra az alábbi
határozati javaslatot terjesztem elő:
……./2013. (II. 6.) Kt. h.
Tárgy: Óvodai beiratkozás idejének meghatározása
Határozati javaslat
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Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított
feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában működő,
Csanádpalota, Sirály utca 6. szám alatti székhelyű Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézményben az óvodába történő felvételre
jelentkezés időpontja 2013. március 11 – 12 – 13. napja.
Az intézmény
a.) Napsugár Óvoda Tagintézményébe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető
fel,
b.) Királyhegyesi Óvodai Tagintézményébe a harmadik életévét betöltött gyermek
vehető fel, továbbá felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti és felvételét a tagóvodai férőhelyek száma lehetővé
teszi,
c.) Ambrózfalvi Egységes Óvoda-Bölcsőde Tagintézményébe a nevelési – oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 178. § (6) bekezdésében meghatározott
gyermeklétszám és életkori összetétel figyelembevételével történhet.
Képviselő-testület felhívja a Tagintézmények vezetőit a felvételre jelentkezés
időpontjának és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a helyben
szokásos módon, a fentebb idézett jogszabályi előírások figyelembevételével történő
közzétételére.
A határozatról értesítést kap:
1.) Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
Vezetője 6913 Csanádpalota, Sirály utca 6. szám - tájékoztatásul
2.) Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény Vezetője 6911 Királyhegyes, Kossuth utca
41. szám
3.) Ambrózfalvi Egységes Óvoda-Bölcsőde Tagintézmény Vezetője 6916
Ambrózfalva, Luther Márton utca 2. szám
4.) Kövegy Község Polgármestere 6912 Kövegy, Kossuth utca 29. szám –
tájékoztatásul
5.) Királyhegyes Község Polgármestere 6911 Királyhegyes, Jókai utca 38. szám –
tájékoztatásul
6.) Királyhegyes – Kövegy Körjegyzője 6911 Királyhegyes, Jókai utca 38. szám –
tájékoztatásul
7.) Ambrózfalva Község Polgármestere 6916 Ambrózfalva, Dózsa György utca 1.
szám - tájékoztatásul
8.) Csanádpalota Város Polgármestere Helyben - tájékoztatásul
9.) Csanádpalota Város Jegyzője Helyben - tájékoztatásul
Csanádpalota, 2013. február 6.
Kovács Sándor
polgármester
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