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Tárgy: A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodába történı beíratás idıpontjának, valamint a
2013/2014-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása
Iktatószám: I/2052/3/2013.
Tisztelt Képviselı-testület!
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (továbbiakban: Óvoda) vezetıje
az elıterjesztés 1. mellékletét képezı levelében - a jogszabályi háttér megjelölésével - javaslattal élt
Lajosmizse Város Önkormányzata, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás gesztor önkormányzata felé a 2013/2014-es nevelési évre vonatkozóan az óvodai és bölcsıdei
felvétel idıpontjának meghatározására, valamint kérte az indítható óvodai csoportok számának
meghatározását.
I. Az óvodai és bölcsıdei felvétel idıpontjának meghatározása

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 24. § (2)-(3) bekezdése
alapján:
„(2) Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggı
feladatokat is.
(3) A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik
életévét betölti, a nevelési év kezdı napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.”
A Köznev. tv 49. § (2)-(3) bekezdése alapján: „(2) A gyermeket elsısorban abba az óvodába kell
felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülıje dolgozik. A felvételrıl, átvételrıl az
óvoda vezetıje dönt. Ha a jelentkezık száma meghaladja a felvehetı gyermekek számát, az
óvodavezetı, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot
szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
(3) 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: kötelezı
felvételt biztosító óvoda).
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev. tv.) 83. § (2) bekezdés
b) pontja alapján a fenntartó dönt többek között
„... az óvodába történı jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy idıszakon belüli
óvodai felvételének idıpontjáról . ...”

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde - 198/2012. (XII.20. ) önkormányzati
határozattal - elfogadott Alapító Okirata 12. a) pontja alapján az Óvoda mőködési területe a
köznevelési feladatokra vonatkozóan: „ A társult települési önkormányzatok közigazgatási területe,
valamint a társult települési önkormányzatokkal határos önkormányzatok közigazgatási területe, az
onnan bejáró óvodások tekintetében”
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Az óvodai felvétel idıpontjára vonatkozó javaslat a határozat-tervet 1) pontjában található, az óvodai
felvételi körzetre vonatkozó javaslat határozat-tervet 2) pontjában található.
Tekintettel arra, hogy a jogszabályok a bölcsıdébe történı felvételre vonatkozóan nem
rendelkeznek annak fenntartó általi meghatározására, a Bölcsıdei Tagintézménybe – az engedélyezett
létszám mértékéig – a felvétel folyamatos.

II. Az indítható óvodai csoportok számának meghatározása

A DAOP-4.2.1.-11-2012.-002 kódszámú Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bıvítéskorszerősítés” elnevezéső pályázatunk megvalósításának eredményeként várhatóan 2013. szeptember
1. napjától az Óvoda székhelyén már 11 csoport kezdheti meg mőködését, amely a késıbbiekben az
Óvoda Alapító Okiratának módosítását is szükségessé teszi.
A Köznev tv. 84.§ (3) bekezdése alapján: „A fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus
hónapok kivételével - nevelési évben
a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet
meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet
meg,
c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.”
Fentiek alapján csak a jelenleg mőködı csoportok számának meghatározására van lehetıségünk, a
gyermekek felvételénél figyelembe kell venni az Óvoda - 198/2012. (XII.20. ) önkormányzati
határozattal - elfogadott Alapító Okiratában feladat-ellátási helyenként meghatározott felvehetı
maximális gyermeklétszámot.
Az indítható óvodai csoportok számának meghatározása vonatkozó javaslat a határozat-tervet 3)
pontjában található.

III. Az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének megállapítása
Óvodavezetı Asszony az elıterjesztés 2. mellékletét képezı megkeresésében – szintén a jogszabály
megjelölésével – kezdeményezte az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének megállapítását, valamint
az intézmény augusztus hónapban történı zárva tartásának engedélyezését.
Az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének, a bölcsıde nyári nyitvatartási rendjének
maghatározására vonatkozó döntés meghozatala során figyelembe kell vennünk az alábbi jogszabályi
rendelkezéseket:

A Köznev. tv 49. § (3) bekezdése alapján „A települési önkormányzat közzéteszi ….az óvoda nyitva
tartásának rendjét…”
A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §-a alapján: Az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai
nevelési év helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezetı kikéri a fenntartó, az óvodaszék,
az óvodai szülıi szervezet, közösség, az intézményi tanács, véleményét.
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Az óvodai nevelési év helyi rendjében kell meghatározni:
• az óvodai nevelés nélküli munkanapok idıpontját, felhasználását,
• a szünetek idıtartamát,
• az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének idıpontját,
• az elıre tervezhetı nevelıtestületi értekezletek, szülıi értekezletek,
fogadóórák idıpontját,
• az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap
tervezett idıpontját,
• minden egyéb, a nevelıtestület által szükségesnek ítélt kérdést.
A Gyvt. 42. § (5) bekezdése alapján „ A bölcsıde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá.
A fenntartó a bölcsıdei szünet idejére a szülı kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi
gondozásának megszervezésérıl.”
A Gyvt 94. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek napközbeni
ellátásának biztosítása.
A Gyvt. 43. §-a értelmében a gyermekek napközbeni ellátásának minısül a bölcsıdei és óvodai
ellátásban nem részesülı, továbbá az iskolai oktatásban részesülı gyermeknek az iskola nyitvatartási
idején kívüli, valamint az iskolai napközit, vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevı gyermek
családi napköziben történı, nem közoktatási célú ellátása.
A családi napközi a családban nevelkedı gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelı nappali
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.
A Gyvt. 94.§ (8) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a bölcsıdés korú gyermekek
napközbeni ellátásának biztosítására irányuló kötelezettségének a bölcsıde mőködtetése mellett
családi napközi formájában is eleget tehet.
Az Önkormányzati Intézmények Bizottsága 80/2012. (XI. 28.) határozatában javasolta, hogy 2013.
március 31. napjáig kerüljön felmérésre a szülık körében, hogy hány fı igényli gyermekének nyári
napközbeni ellátását az általános iskolában.
A fenti jogszabályok alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat ellátási kötelezettsége nem
csupán az általános iskolás, hanem az óvodás- és bölcsıdés korú gyermekekre is kiterjed, emiatt a
felmérést mindhárom érintett korosztály körében érdemes elvégezni. A szülıi igények felmérése, és a
megalapozott döntés érdekében megkereséssel fordultam mind Óvodavezetı Asszony, mind a Fekete
István Általános Iskola Igazgatója felé, kérve segítségüket a felmérés elvégzésében. Az adatok
ismeretében áprilisi ülésünkön dönthetünk az Óvoda nyári zárva tartásának, valamint a gyermekek
napközbeni ellátásának biztosításával, annak megszervezésével összefüggı kérdésekben, az Óvoda
heti és éves nyitvatartási idejének és a bölcsıde nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról.
Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás társulási megállapodása IV.
fejezetének B/1./5. pontja az alábbiakat rögzíti: „ A társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a
megállapodásban nem szabályozott fenntartói feladatok tekintetében Lajosmizse Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete jogosult eljárni” azzal, hogy a társulással kapcsolatos
döntésekrıl köteles a társult település Képviselı-testületét tájékoztatni. Tájékoztatom T. Képviselıtestületet, hogy a fentiekben felvázolt fenntartói feladatokra vonatkozóan a társulási megállapodás
külön rendelkezéseket nem tartalmaz, így azokra a társulási megállapodásban fentebb ismertetett
szabályok az irányadóak.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé:
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Határozat-tervezet
.../2013. (...) ÖH
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodába történı
beíratás idıpontjának, valamint a 2013/2014-es nevelési
évben indítható csoportok számának meghatározása
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Meserét Lajosmizsei
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében az óvodai felvétel idıpontját az alábbiak szerint
állapítja meg:
a.)
A 6050 Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhely, a Rákóczi utca 26., és
Szent Lajos utca 19. szám alatti tagintézmények vonatkozásában:
2013. április 22.- 2013. április 25. 7.00-15.30 óráig
Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde
6050 Lajosmizse, Attila út 6.
b.) A Felsılajosi Tagintézmény vonatkozásában:
2013. április 22.-2013. április 24. 7.00-13.00 óráig
Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde
Felsılajosi Tagintézménye 6055 Felsılajos, Óvoda u. 4.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata úgy dönt, hogy a Meserét
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde vonatkozásában az óvodai felvételi
körzetet „a társult települési önkormányzatok közigazgatási területe”-ként teszi közzé.
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Meserét Lajosmizsei
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde vonatkozásában az indítható óvodai csoportok számát a
2013/2014-es nevelési évre vonatkozóan - a 198/2012.(XII. 20.) önkormányzati határozattal
megállapított Alapító Okiratában foglalt maximálisan felvehetı gyermeklétszám
figyelembevételével - 15 csoportban határozza meg.
4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az 1)-3)
pontokban foglaltakról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületét soros
ülésén tájékoztassa.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. március 21.

Lajosmizse, 2013. március 11.
Basky András sk.
polgármester
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Elıterjesztés 1. melléklete
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Elıterjesztés 2. melléklete
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