
1 
 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
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 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

                                                                      „Nyílt ülésen tárgyalandó”  
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2017. március 29-i ülésére 

 
 
 

Tárgy: Óvodai beiratkozások időpontjának és indítható csoportok számának 
meghatározása  
 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) 
bekezdése értelmében:  

„8. § (1) 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.” 
 
A gyermekek óvodakötelezettsége 3 éves korra változott. A szülő a rendelkezés alól 
kérelmezheti a gyermek ötödik életévének betöltéséig az óvodai nevelésben való felmentést. 
„8. §  (2) 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. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem 
előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.” 
 
 
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) és d) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodai felvétel 
időpontjáról és meghatározza az indítható csoportok számát az alábbiak szerint: 
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„83. § (2) bekezdés: A fenntartó 
b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az 
óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,” 
„d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási 
évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát,” 
 
Az óvodai felvétel módjáról az Nkt. 49.§-a az alábbiakban rendelkezik: 

„49. §  (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e 
törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő 
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

 (2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében 
lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a 
jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, 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 
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító 
óvoda).” 
 
Az óvodai felvételről és az óvodai jogviszony létesítéséről a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (9)-(10) bekezdés az alábbiak szerint 
határozza meg a felvétellel kapcsolatos eljárást az életvitelszerű ott lakással kapcsolatban. 
 

„20. § (9) Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában 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 az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett 
bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű 
körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon 
belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét 
igazoló nyilatkozatot. 

 (10) Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság 
felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, 
illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen 
körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, 
illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a 
gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a 
családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező 
felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.” 

 
 
Az EMMI rendelet 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja meghatározza a beiratkozás idejét és 
közzétételének helyét és az 20. § (1a) bekezdés a hirdetmény tartalmát. 
„20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A 
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fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 
 a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 
 b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 
honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon,” 
 
(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 
 a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, 
 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 huszonegyedik munkanap, valamint 
 i) a jogorvoslati eljárás szabályait.” 
 
Az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése az alábbiakban rendelkezik a szülők kötelezettségéről: 
„20. § (2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett 
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, 
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai 
nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke 
az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek 
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.” 
 
A maximális csoportlétszámtól csak nevelési év során, indokolt esetben átvétel, felvétel 
esetén lehet eltérni az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján az alábbiak szerint: 
„25. § (7)  Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális 
és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, 
kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év 
indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá 
függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év 
során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak 
akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő 
megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor is, ha a képzés során tanulói 
jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport 
létszáma a minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel – a tanulóra háruló aránytalan 
teher nélkül – nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport. A 
szakképző iskolában a gyakorlati képzésre megállapított minimális létszámtól el lehet térni 
akkor is, ha az osztályban a szakképzésről szóló törvény szerinti hiányszakképesítés 
megszerzésére irányuló nevelés-oktatás, képzés folyik. A művészeti felsőoktatási intézmény 
által fenntartott nyolc évfolyamos gimnázium osztályainak minimális, maximális és 
átlaglétszámát a szakközépiskola elméleti képzéshez rendelt létszámkeretei szerint kell 
meghatározni.” 
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Az Nkt. 4. számú melléklete meghatározza a létszámhatárokat, mely az óvoda esetében: 

 
Minimum 
létszám 

maximum 
létszám 

Átlag 
létszám 

óvoda  13 25 20 

 
Jelenleg a Kistarcsai Gesztenyés Óvodának az alapító okirat szerinti maximális 
gyermeklétszáma 569 fő (Gesztenyés Óvoda 409 fő, Tölgyfa Óvoda 160 fő), a csoportok 
száma 20. 

Az önkormányzat az EBR 311739-es „Az óvodai kapacitás bővítést célzó beruházások 
támogatására” című pályázaton a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázata alapján 
támogatást kapott a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 2 csoportszobával való bővítésére. Az 
építkezés elkezdődött és a következő nevelési év kezdetén már az óvoda rendelkezésére áll, 
így a pályázatban is meghatározott cél, az óvodai csoportok maximális férőhely feletti 
elhelyezése remélhetően megoldódik. 

2012 decemberében a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában szükség volt a gyermekek 
elhelyezésének megoldása érdekében a fejlesztő szoba és a mellette lévő raktár átépítésével 
egy csoportszoba kialakítására. A kialakított csoportszoba 37 m2 nagyságú, mely csak egy 
kisebb 18 fős csoport elhelyezésére ad lehetőséget. Az óvodavezető javasolja, hogy a 2012 
decemberében kialakított csoportszoba ismét fejlesztő szobaként tudjon funkcionálni. A 
pályázat lehetőséget ad a csoportszoba kiváltására. 

Az intézmény bővülése miatt módosítani kell az intézmény alapító okiratát, mivel a 
maximális létszám módosul, mely az Nkt. 4. § 11. pontja értelmében átszervezésnek minősül. 

„4. § 11. intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, 
szakmai alapdokumentum 21. § (3) bekezdés c)–j) pontjában felsoroltak bármelyikének 
módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont 
érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,” 

„21. § (3) A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza” 
„ c) az intézmény típusát, 
 d) az intézmény feladatellátási helyét, 
 da) székhelyét, 
 db) tagintézményét, 
 dc) telephelyét, 
 e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, 
 f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 
tanulólétszámot, 
 g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, 
 h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, 
 i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakgimnázium 
esetén az ágazatokat, 
 j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon 
használati jogát,” 
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Az Nkt. 83. § (4) bekezdése értelmében az alapító okirat módosításának döntése előtt a 
fenntartónak ki kell kérni az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet véleményét. A 
vélemény kialakításához legalább 15 napot kell biztosítani az érdekelteknek, így azt a 
Képviselő-testület az áprilisi ülésén fogja tárgyalni. 

„83. §  (4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni: 
 a) az intézmény alkalmazotti közössége, 
 b) az óvodaszék, az iskolaszék, 
 c) a szülői szervezet, 

véleményét.” 

Az óvodában a 2017. március 31-i létszám: 539 fő. Gesztenyés Óvoda: 385 fő, Tölgyfa 
Óvoda: 154 fő.  
A 20 csoport alapító okirat szerinti maximális létszáma 569 fő. 
 
 
A 2017/2018. nevelési évben: 
Iskolába menő gyermekek várható létszáma: 148 (Gesztenyés Óvoda 99 fő, Tölgyfa Óvoda 49 
fő+ 2 fő iskolaérettsége még kérdéses) 
 
Óvodába maradó gyermekek létszáma 2017. 09.01-én: 391 fő (Gesztenyés Óvoda: 286 fő, 
Tölgyfa Óvoda: 105 fő) 
 
A hatályos alapító okirat szerint a 2017/2018-as nevelési évben felvehető gyermekek 
létszáma: 176 fő. 
 
A 2018/2018. nevelési évben (2017. szeptember 1-től 2018. május 31-ig) a népesség-
nyilvántartási adatok alapján az óvodába érkező 3 évesek száma: 189 fő. 
 
Az előző évek tapasztalatai alapján a 3 évesek  kb. 80 %-a iratkozik be a kistarcsai óvodába. 
Ezzel az arányszámmal becsülve a 189 óvodás kort elérő gyermekek közül kb. 151 fő 
beiratkozása várható az óvodába, ezzel a számadattal az óvoda becsült létszáma a 2017/2018. 
nevelési évre 542 fő körül lehet. 
 
A népesség-nyilvántartási és az iskolába menő gyermekek létszámát figyelembe véve, a 
képviselő-testületnek 2017. szeptember 1-től nem kell az óvodai csoportok maximális 
létszámát megemelni, mert a bővítéssel megfelelő mennyiségű csoportszoba áll rendelkezésre. 
 
A képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. 
(II. 23.) önkormányzati rendeletében a Gesztenyés Óvoda költségvetésébe az új csoport 
működtetésének kiadásait és 2017.09.01-től a személyi állomány bővülését 3 fővel (2 
óvodapedagógus és 1 dajka) betervezte. 
 
 
Az óvodába történő jelentkezés módja: 
A szülő a meghirdetett időpontban felkeresi az Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetőjét és kéri 
a gyermeke óvodába történő felvételét. A jelentkezéshez szükség van a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatára, oltási könyvére, a szülő (gondviselő) személyazonosító 
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igazolványára, a szülő (gondviselő) lakcímet igazoló hatósági igazolványra és a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosítóra és lakcímet igazoló hatósági igazolványra. 
 
Beiratkozás és az óvodai felvétel időpontja: 
Az óvodai előjegyzés, beíratás időpontjára az óvodavezetővel történt egyeztetés alapján 
javaslom az alábbi időpontot: 
2017. május 2-5-ig keddtől csütörtökig 8-17 óráig, pénteken 8-12 óráig. 
 
 
Mindezek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozat elfogadását. 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017/2018. 
nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja: 2017. május 2-5-ig, keddtől csütörtökig 8-
17 óráig, pénteken 8-12 óráig.  
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a lakosság tájékoztatásáról a mellékelt 
felhívással a helyben szokásos módon.  
A Képviselő-testület a 2017/2018. nevelési évre a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában 21 
csoport indítását engedélyezi, melynek fedezete az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határidő: Az óvodai felvétel esetében: azonnal 
                  Az óvodai csoportok engedélyezése esetében: 2017. szeptember 1. 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
           
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. március 9. 
 
 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


