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 I. Felvételi körzetek és az általános felvétel idıpontjának, módjának meghatározása 
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Iktatószám: LMKOH/479/3/2016. 
 
 Tisztelt Társulási - Tanács! 
 

 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (továbbiakban: Óvoda) 
vezetıje az elıterjesztés 1. mellékletét képezı levelében - a jogszabályi háttér megjelölésével 
- javaslattal élt a Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) felé, a 
2016/2017-es nevelési évre vonatkozóan, az elıterjesztés tárgyában megjelölt pontokra.   

 
I. Az óvodai és bölcsıdei  felvétel idıpontjának meghatározása  
 
 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev.tv) 8. § (1)-

(2) bekezdésének rendelkezései az alábbiak: 
„(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétıl számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fıvárosi kerületben, vagy ha a felvételi 
körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkezı hároméves és annál idısebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthetı. 

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdı napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 
jegyzı - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülı 
kérelmére és az óvodavezetı, valamint a védını egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 
szem elıtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezı óvodai nevelésben 
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja.” 
 

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

 (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 
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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 
életvitelszerően az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelezı felvételt biztosító 
óvoda). 

(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülık és az 
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezetı dönt.” 

 
A Köznev. tv. 72. § (2) bekezdése alapján: „ A szülı gyermeke adottságainak, 

képességeinek, érdeklıdésének megfelelıen, saját vallási, világnézeti meggyızıdésére, 
nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot. A 
gyermek - ha nem cselekvıképtelen - tizennegyedik életévének betöltésétıl a szülı ezt a jogát 
gyermekével közösen gyakorolhatja.” 
 

Ez annyit jelent, hogy a kötelezı felvételt biztosító óvoda szabad kapacitása terhére, a szülı 
kérésére a gyermeket az intézménybe felveheti. 
 
A Köznev. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt többek között  
„...az óvodába történı jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi idıpontról….” 
 
Az Óvoda - 40/2015. (IV.22.) önkormányzati határozattal - elfogadott Alapító Okirata 4.5.1. 
pontja alapján az intézmény 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” 
 
Az Alapító Okirat alapján az Óvoda egy székhelyintézménnyel, két lajosmizsei és egy 
felsılajosi tagintézménnyel rendelkezik. A lajosmizsei tagintézmények kettı, ill. három 
csoporttal mőködnek, ezáltal a felvehetı maximális gyermeklétszám igen alacsony, ennek 
figyelembevételével egy-egy tagintézmény esetében legfeljebb három-négy utca kerülhetne 
megjelölésre felvételi körzetként. Ezt figyelembe véve javaslom, hogy felvételi körzetként a 
székhelyintézmény és a lajosmizsei tagintézmények vonatkozásában „Lajosmizse Város 
kerüljön megjelölésre”. A beiratkozást követıen a gyermekek jogszabályoknak megfelelı 
csoportba osztása (HH-s, HHH-s, gyermekek aránya) az óvodavezetı feladata. 
 
A felvételi körzetek meghatározása az I. határozat-tervezet 1.) pontjában,  
az óvoda általános felvételi idıpontjára vonatkozó javaslat a 2.) pontban,  
a felvétel módjának meghatározása a 3.) pontban található.  

 
Tekintettel arra, hogy a jogszabályok a bölcsıdébe történı felvételre vonatkozóan nem 

rendelkeznek annak fenntartó általi meghatározására, a Bölcsıdei Tagintézménybe a felvétel 
folyamatos. 

 
II. Az indítható óvodai csoportok számának meghatározása 

 
Az intézményben jelenleg mőködı csoportok száma:  
az Óvoda Székhelyintézményben 11 csoport 275 engedélyezett fıvel 
a Rákóczi utcai tagintézményben 2 csoport 50 engedélyezett fıvel 
a Szent Lajos utcai tagintézményben 3 csoport 66 engedélyezett fıvel 
a Felsılajosi tagintézményben 2 csoport 50 engedélyezett fıvel  
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a Bölcsıdei Intézményegység bölcsıdei csoportjainak száma 2 csoport 24 engedélyezett 
 fıvel.  

A Köznev. tv. 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó meghatározza az adott 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.  

 
 
A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának változtatását az 
óvodavezetı asszonnyal egyetértésben nem javaslom. A meghatározásra vonatkozó 
javaslatot a II. határozat-tervezet tartalmazza. 
 
III. Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási idejének megállapítása 

 
Az óvodavezetı asszony levelében megjelölte az óvoda és a bölcsıde heti és éves 

nyitvatartási idejének megállapítását, valamint az óvoda felsılajosi tagintézményének 2016. 
augusztus 01-tıl 2016. augusztus 31-ig a bölcsıdei intézményegység 2016. április 21. 
napján valamint 2016. július 25-tıl – 2016. augusztus 05-ig történı zárva tartásának 
engedélyezését. 

 
Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási idejének, a bölcsıde szakmai napjának, valamint 

nyári nyitvatartási rendjének maghatározására vonatkozó döntés meghozatala során 
figyelembe kell vennünk az alábbi jogszabályi rendelkezéseket: 

 
A Köznev. tv. 4. § 19. pontja alapján: „nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétıl a 
következı év augusztus 31-éig tartó idıszak”.  

A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(Gyvt.) 42. § (4a) bekezdése értelében: „A bölcsıdei nevelési év szeptember 1-jétıl a 
következı év augusztus 31-éig tart.” 
 

Óvodavezetı asszony felmérést végzett a szülık körében, hogy nyáron mely idıszakokban 
kérik gyermekeik óvodai-bölcsıdei ellátását.  A felmérés eredményeként a Lajosmizsei 
székhelyintézményben és a tagintézményeiben a szülık a nyár teljes idıtartamára igénylik az 
óvodai ellátást, míg a felsılajosi tagintézményben 2016. augusztus 01 - 2016. augusztus 31-ig 
terjedı idıszakra ellátást nem igényelnek.  
Tekintettel a Köznev. tv. fenti pontjában foglaltakra, a nevelési év egy teljes évet jelent, ezen 
idıszakban  az óvoda mőködése folyamatos kell, hogy legyen. Természetes, hogy az 
intézménynél a dolgozók szabadságát ki kell adni, a szükséges festési, felújítási, karbantartási 
munkákat el kell végezni. Annak érdekében, hogy ezeket az óvodavezetı asszony teljesíteni 
tudja szükséges adott idıszakban akár a székhelyintézmény vagy bármely tagintézmény 
bezárása, ugyanakkor erre az idıtartamra ki kell jelölni a gyermekeket fogadó óvodát.  
Megoldásként javaslom, hogy óvodavezetı asszony kérelmének megfelelıen a határozatban 
foglaltak szerint kerüljenek az ellátást biztosító lajosmizsei tagintézmények a nyári 
idıtartamra kijelölésre, a Felsılajosi tagintézmény esetében pedig amennyiben a gyermekek 
ellátására idıközben igény mutatkozik az óvodai ellátást a felsılajosi tagintézményben 
biztosítani kell.  
 
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. § (7) bekezdése alapján: „Az 
óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülık - a házirendben meghatározottak 
szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. 
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Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésıbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli 
munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelızıen a szülıket tájékoztatni kell.” 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint 
személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet (továbbiakban: NM rendelet) 40/A.  § szerint „a fenntartó minden év március 1-jéig 
tájékoztatja a szülıket a bölcsıde nyári nyitvatartási rendjérıl.”  
 
Az NM rendelet 45/A. §-a rendelkezik a bölcsıdei nevelési-gondozás nélküli napról, annak 

céljáról, és a szülıknek nyújtandó tájékoztatási határidırıl az alábbiak szerint: 
„ (1) A bölcsıdében április 21-e, vagy ha az heti pihenınapra vagy munkaszüneti napra 
esik, az azt követı legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli 
munkanap. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsıdében 
dolgozók szakmai fejlesztése. 
(3) A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsıdei ellátás keretében - erre irányuló 
szülıi kérés esetén - a gyermek felügyeletét és étkeztetést kell biztosítani. 
(4) A szülıket március 1-jéig tájékoztatni kell a nevelés-gondozás nélküli 
munkanapról és a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az 
étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetıségérıl.” 

 
A Gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: 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 Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

társulási megállapodás IV. fejezet 8. pontja az alábbiakat rögzíti: „ A Társulási Tanács 
gyakorolja a feladatkörének gyakorlásához szükséges alábbi hatásköröket … i.) amit az Nkt., 
a Gyvt., az Sztv. és az Eütv. valamint az Áht. a fenntartó vagy irányító szerv hatáskörébe utal.  
Ennek értelmében, valamint az ismertetett szabályok alapján a Társulási Tanács hatáskörébe 
tartozik a fentiekrıl történı döntés meghozatala, amelyet a III. határozat-tervezet tartalmaz.   

 
 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Társulási Tanács elé: 
 

I.  Határozat-tervezet  

.../2016. (...) TH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  
felvételi körzeteinek és az általános felvételi idıpontnak,  
a felvétel módjának meghatározása 

Határozat 
  

1.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodai felvételi körzeteit az 
alábbiak szerint határozza meg: 

a.) Székhely intézmény, Szent Lajos utcai és Rákóczi utcai tagintézmény 
felvételi körzete Lajosmizse Város közigazgatási területe, 

b.) Felsılajosi tagintézmény felvételi körzete Felsılajos Község 
közigazgatási területe azzal, hogy a gyermekek óvodai felvételénél 
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figyelembe veszik a gyermekek lakóhelyét, a szülık munkahelyét, 
valamint a szülık óvodai felvételre vonatkozó igényét.  

 
2.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét 

Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodai általános felvételi 
idıpontját az alábbiak szerint állapítja meg: 

a.) A 6050 Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhely intézmény, a 
Rákóczi utca 26., és Szent Lajos utca 19. szám alatti tagintézmények 
vonatkozásában: 
 2016. április 25.- 2016. április 28.   7.00-16.00 óráig 

                     Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  
              6050 Lajosmizse, Attila u. 6. 
 

b.) A Felsılajosi Tagintézmény vonatkozásában:  
 2016. április 25.-2016. április 26.   7.00-16.00 óráig 
 Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

          Felsılajosi Tagintézménye  
 6055 Felsılajos, Óvoda u. 2. 

 
3.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó tudomásul 

veszi, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
Intézményegységében a folyamatos felvételi kérelem-benyújtás mellett csoportos 
beiratkozásra nyújt lehetıséget az alábbi idıpontban:    

2016. április 25.-2016. április 26.   7.00-16.00 óráig 
 Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

          Bölcsıdei Intézményegysége 
 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

4.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a felvétel 
módjáról  a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(1a) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelı tartalommal hirdetményt tesz közzé. A törvényes képviselı a 
gyermek óvodába történı felvételét kizárólag személyesen a hirdetményben 
meghatározott dokumentumok bemutatásával kezdeményezheti.  

Felelıs:Társulási Tanács 
Határid ı: 2016. február 18. 

II.  Határozat - tervezet 
.../2016. (...) TH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  
és Bölcsıdében a 2016/2017. nevelési évben  
indítható óvodai csoportok számának meghatározása 
 

Határozat 
  
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde vonatkozásában az indítható óvodai 
csoportok számát a 2016/2017-es nevelési évre vonatkozóan - a MESERET/2/2015. 
Okiratszámú Alapító Okiratában foglalt maximálisan felvehetı gyermeklétszám 
figyelembevételével - 18 csoportban határozza meg, az alábbiak szerint: 

a.) Lajosmizse, Attila u. 6.:  11 csoport 
b.) Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.:  3 csoport 
c.) Lajosmizse, Rákóczi u. 30.:  2 csoport 
d.) Felsılajos, Óvoda u. 2.: 2 csoport. 
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Felelıs: Társulási Tanács 
Határid ı: 2016. február 18. 
 

III.  Határozat-tervezet 

.../2016. (...) TH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  
és Bölcsıde nyitvatartási idejének megállapítása 

 
Határozat 

 
1.) a.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében az óvoda napi, 
heti nyitvatartási rendjét a 2016/2017. nevelési évre az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

- Lajosmizse, Attila u. 6.:            hétfı – péntek: 6.30-17.00;  
- Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.: hétfı – péntek: 6.30-17.00;  
- Lajosmizse, Rákóczi u. 30.:       hétfı – péntek: 6.30-17.00; 
- Felsılajos,Óvoda u. 2.:               hétfı – péntek: 6.15-17.15 óráig. 

 
b.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében az óvoda éves 
nyitvatartási idejét a 2016/2017. nevelési év 2016. szeptember 1. napjától 2017. 
június 16. napjáig tartó idıszakban az a.) pontban meghatározottak szerint 
biztosítja. A 2017. június 19. - 2017. augusztus 31-ig vonatkozó idıszakra- a 
szülıi igények felmérését követıen - döntését 2017. február 15. napjáig meghozza.  
 

2.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2015/2016. nevelési év óvodai 
nyári nyitvatartási és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
a.) Székhely intézmény (Lajosmizse, Attila u. 6.)  

- 2016. június 13-tól 2016. július 31-ig fogadja a székhelyintézménybe 
járó nyári ellátást igénylı gyermekeket, 

- továbbá 2016. június 20-tól 2016. július 31-ig a Szent Lajos utcai 
Óvoda óvodásait, 

- 2016. június 20-tól 2016. július 31-ig a Rákóczi utcai tagintézménybe 
járó gyermekeket is, 

- 2016. augusztus 1-tıl augusztus 31-ig zárva tart.  
b.) A Rákóczi utcai tagintézmény  

- 2016. június 13-tól 2016. június 17-ig fogadja a Rákóczi utcai óvodába 
járó gyermekeket, 

- továbbá 2016. augusztus 15-tıl 2016. augusztus 31-ig valamennyi 
lajosmizsei óvodába járó gyermeket 

-  2016. június 20-tól augusztus 14-ig zárva tart.  
c.) A Szent Lajos utcai tagintézmény  

- 2016. június 13-tól 2016. június 17-ig fogadja a Szent Lajos utcai 
óvodába járó gyermekeket, 

- 2016. június 20-tól – 2016. július 31-ig zárva tart, majd  
- 2016. augusztus 1-tıl 2016. augusztus 12. napjáig valamennyi 

lajosmizsei óvodás gyermek ellátását biztosítja.  
c.) A Felsılajosi Tagintézményben 2015. június 13-tól – 2016. július 31- ig 

biztosítja a Felsılajosi tagintézménybe járó gyermekek óvodai ellátását.  
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3.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét 

Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye 2016. 
augusztus 01-tıl – 2016. augusztus 31-ig tartó zárva tartását az óvoda 
vonatkozásában engedélyezi a szükséges festési, karbantartási, nagytakarítási 
munkálatok elvégzése céljából azzal, hogy amennyiben a szülık részérıl fenti idıszak 
tekintetében az óvodai ellátásra igény merül fel, a gyermekek ellátását a felsılajosi 
tagintézményben biztosítani kell.   
 

4.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó felkéri 
Lajosmizse Város Önkormányzatát és Felsılajos Község Önkormányzatát, hogy az I. 
határozatban és a III. határozatban foglalt döntéseket tegye közzé.  
 

5.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Intézményegysége nyári 
nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
A Bölcsıdei Intézményegység  2016. július 25. – 2016. augusztus 05-ig zárva tart, 
ezen idıszakon kívül a gyermekeket a napi nyitvatartási rend szerint fogadja.  
Napi nyitvatartási rend:   Hétfı-péntek: 6.45-17.00 óráig 
 

6.) a.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi, hogy 
a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a 15/1998. (IV. 
30.) NM rendeletben foglaltak figyelembe vételével 2016. április 21. napja nevelés 
- gondozás nélküli munkanap a Bölcsıdei Intézményegységben.  

b.) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa felkéri az 
Óvodavezetıt, hogy a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsıdei ellátás 
keretében – erre irányuló szülıi kérés esetén – a gyermek felügyeletét és 
étkeztetését biztosítsa, és az a.) pontban elfogadott döntésrıl a szülıket 2016. 
március 1. napjáig tájékoztassa.  

 
     Felelıs:Társulási Tanács 
     Határid ı: 2016. február 18. 
 
Lajosmizse, 2016. január 26. 
 
  Basky András sk. 
         Társulási Tanács Elnöke 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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