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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság  

   2018. február 12-i ülésére 

 

 

Tárgy A 2018/2019. nevelési évre vonatkozó óvodai jelentkezés időpontjának, valamint 

az óvodák 2018. évi heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása 

I. 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2015. 

szeptember 1-jén hatályba lépett 8.§ (2) bekezdése szerint „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, 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) pontja alapján a fenntartó „dönt az óvodába történő jelentkezés 

módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 

meghatározásáról.” 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint az óvodai 

beiratkozásra 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. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet 1. 1. 5. pontja alapján az Esélyteremtési Bizottság dönt az óvodai jelentkezés 

módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli felvételének időpontjáról. 

 

A 2018/2019. nevelési évre az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezésre a 

2018. április 25. és április 26. napja kijelölését javaslom a Tisztelt Bizottság számára. 
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Az óvodákba történő jelentkezésre vonatkozó előírásokról az alábbiakban tájékoztatom a 

bizottságot. 

 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében „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.” 

 

Az Nkt. 49. § (1)-(3) bekezdése az óvodai felvételről az alábbiak szerint rendelkezik: 

„(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.  

(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 beiratkozás nem jelenti automatikusan az óvodába történő felvételt. A felvételről a 

szülők a beiratkozást követően 15 napon belül kapnak értesítést. A felvételi kérelem 

elutasítása esetén a szülők a felvételt elutasító intézményhez benyújtva kérelemmel 

fordulhatnak az értesítés kézhezvételétől számított 15 napos határidőn belül a fenntartóhoz, 

amelyet a fenntartó nevében az Nkt. 37. § (4) bekezdése alapján a jegyző bírál el. 

 

Az Nkt. 47. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak alapján „(7) Az enyhe értelmi fogyatékos, 

beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két 

gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három 

gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport 

létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. 

(8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő 

foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, 

az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.” 

 

II. 

 

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvoda heti és éves 

nyitvatartási idejének meghatározásáról.  

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése előírja, hogy az óvoda nyári 

zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a 

zárva tartást megelőzően tájékoztatni kell a szülőket.  
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Az óvodában a nevelési év szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31-ig tartó 

időszak. A pedagógus szabadságát az óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-ig tartó 

időszakban kell kiadni annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a 

teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet 1. 1. 5. pontja alapján az Esélyteremtési Bizottság dönt az önkormányzat 

fenntartásában működő óvodák heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában lévő Corvina Óvoda, Ferenczy Ida óvoda, valamint Kálmán Lajos Óvoda által 

elkészített, a határozat-tervezet mellékletét képező 2018. évi heti és éves nyitvatartási rendet 

jóváhagyni szíveskedjen.  

Javaslom, hogy a fenntartó közlési kötelezettségének teljesítése érdekében az intézmények 

2018. február 15-ig tájékoztassák a szülőket az óvodák nyári nyitva tartásáról. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet szerinti 

döntés meghozatalára. 

 

Kecskemét, 2018. február  

 

 

 

 Engert Jakabné 

 elnök 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

               KÖZGYŰLÉSE 

ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG 

                                                             ____    

Iktatószám: 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

…../2018. (II. 12.) EtB. sz. határozat 

A 2018/2019. nevelési évre vonatkozó óvodai jelentkezés időpontjának, valamint az 

óvodák 2018. évi heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Engert 

Jakabné elnök 1.987-1/2018. számú, fenti tárgyban készült előterjesztését, és tekintettel 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet 1. 1. 5. pontjában foglaltakra, az alábbi határozatot hozta: 

 

I. 

1. A bizottság úgy dönt, hogy a Kecskeméten működő önkormányzati fenntartású 

óvodákba történő beiratkozás időpontja a 2018. április 25. és április 26. napja. 

 

2. A bizottság felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a fenti döntésről az érintett 

intézményeket tájékoztassa, valamint gondoskodjon az erről szóló közlemény 

közzétételéről.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

II. 

1. A bizottság az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2018. évi heti és éves 

nyitvatartási idejét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

2. A bizottság felkéri Engert Jakabné elnököt, gondoskodjon arról, hogy a Corvina 

Óvoda, a Ferenczy Ida Óvoda, valamint a Kálmán Lajos Óvoda – a fenntartó 

tájékoztatási kötelezettségének teljesítése érdekében – 2018. február 15. napjáig 

tájékoztassa a szülőket az óvodák heti és éves nyitvatartási idejéről. 
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 


