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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2019. november 22-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy: A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda 2020/2021-es nevelési évre történő 
óvodai beiratkozási időpontjának, az óvoda heti és éves nyitvatartási 
idejének meghatározása   

 
Előterjesztő: Orbán József polgármester 
 

Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 Varga Béláné közművelődési és intézményi referens 
 

Meghívandók: Bardon Zsoltné óvodavezető 
  
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés 
b) pontja alapján a fenntartó dönt: 
 - az óvodába történő jelentkezés módjáról,  
 - óvodai általános felvételi időpontról,  
 - az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,  
 - az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról. 
 
Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda 
felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, 
átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító 
óvoda). 
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, 
vagy ahol szülője dolgozik. Tekintettel arra, hogy Gyulakeszi Községben egy óvoda működik, 
annak felvételi körzetét Gyulakeszi Község Közigazgatási területére kell vonatkoztatni. 
 
Az Nkt 49. § (4) bekezdése értelmében az óvodába felvett gyermekek csoportba való 
beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az 
óvodavezető dönt. 
 
Az Nkt.  8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi 
kerületben, 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. 

 

2015. szeptember 1-jétől hatályos az Nkt. 8. § (2) bekezdése, mely hároméves kortól teszi 
kötelezővé az óvodát. A törvény a harmadik életév betöltésének határidejét augusztus 31-
ére teszi. 
 



  

 
A törvény lehetőséget ad arra, hogy a gyermek a negyedik életév betöltéséig felmentést 
kapjon az óvodába járás alól, ha családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja. 
2020. január elsejétől a kérelmet már nem a jegyző, hanem a Kormány rendeletében kijelölt 
szerv részére kell benyújtani.  
 
Az óvodába történő jelentkezés módja:  
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata fenntartásában működő Gyulakeszi Százszorszép 
Óvodában az intézmény vezetője által kijelölt helyiségben és a kijelölt személyek 
közreműködésével történik a beiratkozás, ahol a szülőnek be kell mutatnia: 

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,   

•  a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát (ha van ilyen). 
 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az 
óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül 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, valamint közlemény vagy hirdetmény 
közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a 
helyben szokásos módon. 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata a Gyulakeszi Százszorszép Óvodában az óvodát igénylő és 
az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2020/2021-es nevelési évre a 
következő időpontokban határozza meg: 
 
2020. április 28.(csütörtök)  8. 00-16.00 óra között  
2020. április 29.(péntek)  8. 00-16.00 óra között 
 
A beiratkozás javasolt időpontjai egyeztetésre kerültek az intézmény vezetőjével. A 
fenntartó a beiratkozás idejét, helyét a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban, 
a helyben szokásos módon közzéteszi.  
 
 
Az óvoda heti és éves nyitva tartási ideje: 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata fenntartásában működő Gyulakeszi Százszorszép Óvoda a 
szülői igényeknek megfelelően a 2020/2021-es nevelési évben,  
 
hétfőtől csütörtökig:  7.00-17.00 óráig, 
pénteken:    7.00-16.00 óráig tart nyitva. 
 

A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda a jogszabályoknak megfelelően a nevelési év - amely 
szeptember 1-től augusztus 31-ig tart -, minden időszakában fogadja a gyermekeket. A nyári 
időszakban, amikor a nyári karbantartási munkálatokat végzik, és a szabadságokat kiadja az 
intézményvezető, zárva tart az intézmény.  
 



  

Az intézményvezető - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése 
alapján - az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli 
munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatja. 
 
A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda nyári nyitvatartási rendje a 2019/2020-as nevelési évben: 
 
2020.  június 1 – július 19. 
2020. augusztus 24 – augusztus 31. 
  
A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda nyári zárva tartásának ütemezése: 
 
2020. július 20 - 2020. augusztus 23. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

I. 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos 
jogszabályokat figyelembe véve, az óvodai nevelést ellátó 
Gyulakeszi Százszorszép Óvoda intézményébe, a 2020/2021-es 
nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontját az alábbiakban 
állapítja meg: 
 

2020. április 28.(csütörtök)  8. 00-16.00 óra  
 2020. április 29.(péntek)  8. 00-16.00 óra 
 
 Az óvodai jelentkezés helye: Gyulakeszi Százszorszép Óvoda 
Gyulakeszi, Kossuth u. 76. 
Az óvodai beiratkozás körzete: Gyulakeszi Község közigazgatási 
területe. 
A beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően legalább 
30 nappal korábban a fenntartó a helyben szokásos módon a 
szülők számára közzéteszi.  
 
Határidő: 2020. február 8. 
Felelős:  polgármester 

II. 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő Gyulakeszi Százszorszép Óvodában a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés 
b) pontja alapján:  
 
a heti nyitvatartási időt a 2020/2021-es nevelési évben 

          hétfőtől  csütörtökig: 7.00- 17.00-óráig, 
        pénteken: 7-16.00 óráig állapítja meg. 



  

A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda nyári nyitva tartásának 
ütemezése a 2019/2020-as nevelési évben:  
 

       2020. június 1 - július 19. 
       2020. augusztus 24 - 2016. augusztus 31. 

 
A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda nyári zárva tartásának 
ütemezése a 2019/2020-as nevelési évben: 
        

  2020. július 20 - 2020. augusztus 23. 
  
Utasítja az óvodavezetőt, hogy az óvoda nyári zárva és nyitva- 
tartási időpontjairól, 2020. február 15-éig, a helyben szokásos 
módon, tájékoztassa a szülőket.  
 
Felkéri a polgármestert, kísérje figyelemmel, hogy az óvoda nyári 
zárva és nyitvatartási időpontjairól a szülők tájékoztatása a 
helyben szokásos módon megtörtént-e. 
 

Határidő: 2020. február 15. 
Felelős: polgármester 

 
 

Tapolca, 2019. november „….”  
 
 
       Orbán József 

polgármester 


