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ELÖTERJESZTES
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testiiletének

2023. február 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/1528-1/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat az óvodai és bölcsödei beiratkozás
idöszakának, illetve a Dunavarsányi Ovoda-Bölcsöde heti és
éves nyitvatartási idejének meghatározására

A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés
b) pontja kimondja, liogy a fenntartó dönt az óvodába történöjelentkezés módjáról, az óvodai általános
felvételi idöpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

Az Nkt. 49. §-a szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. A települési
önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az
óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszeriien az óvoda körzetében lakik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VHI. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) bekezdése
meghatározza, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a kozött kerül sor A
fenntartó az óvodai beiratkozás idejéröl, az óvodai jogviszony létesítésével összefuggö eljárásról a
beiratkozás elsö hatámapját megelözöen legalább harminc nappa) közleményt vagy hirdetményt tesz
közzé a saját honlapjan, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a
fenntartásában működö óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

Az EMMI rendelet 20. § (la) bekezdés szerint a fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza
- az óvodai felvételről, az óvodaijogviszony létesítéséröl,
- az óvodai beiratkozás idopontjának meghatározásáról,
- a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
- az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekröl,
- az integráltan nevelhetö sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéröl, a nevelésükre az
alapító okiratuk szerintjogosult óvodákról és azok elérhetöségéröl,
- az alapitó okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetoségéröl,
- az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének hatámapját, amely legkésöbb a
beiratkozásra kiírt utolsó hatámapot követő 30. nap, valamint
- ajogorvoslati eljárás szabályait.



Az Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelö intézmény, amely a gyenneket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai
nevelés-oktatásra késziti fel. Az óvoda felveheti azt a gyenneket is, aki a harmadik életévét a felvételétöl
számitott fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fövárosi kerilletben, vagy ha a
felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezö hároméves és annál idösebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthetö.

Az Nkt. 4. § 19. pontja értelmében az óvodai nevelési év szeptember 1-jétöl a következő év
augusztus 31-éig tartó idöszak. Az EMMI rendelet 3. §-ában foglaltak szerint az óvodai munkaterv
haározza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok szama egy
nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg. Az óvodai nevelés nélküli munkanapon - a szülö igénye
esetén - az óvoda ellátja a gyermek felügyeletét. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február
tizenötödikéig, a nevelés néíküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzöen a
szüloket tájékoztatni kell.

A gyermekek védelméröl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. evi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt. ) 42. § (1) bekezdése szerint a bölcsödei ellátás keretében a három éven alul
gyermekek napk'özbeni ellátását kell biztositani. A Gyvt. 42. § (5) bekezdése alapján a bölcsodei
nevelési év szeptember 1-jétöl a következö év augusztus 31-éig tart. A Gyvt. 43. § (4) bekezdése
kimondja, hogy a bölcsöde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyjajóvá. A fenntartó abölcsödei
szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának,
nevelésének megszervezéséröl.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédehni intézmények valammt személyek
szakmai feladatairól es működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM
rendelet) 37. § (1) bekezdése szerint a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény a fenntartó által meghatározott
napi nyitvatartási időn belü) biztosítja a gyennek bölcsödei ellátását.

Az NM rendelet 37. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a fenntartó minden év febmár 15-éig
tájékoztatja a szülöket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény nyári nyitva tartási rendjéröl. A nyári zárva
tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg.

Kazatsay Szilvia, a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsöde intézményvetöje ajelen elöterjesztés 1. számu
mellékletét kepezö levelében tesz javaslatot a gyermekek óvodába, illetve bölcsödébe történö
beíratásának idoszakára, valamint az óvodai nyitva tartást érintö nyári ügyeleti időszakra.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselö-testületet a határozatijavaslatok elfogadására.

Határozati "avaslatok:
1. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testulete

a) a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde Weöres Sándor Óvodájában a 2023. augusztus 31-ig a
harmadik életévüket betöltő gyermekek beiratkozási idoszakaként a 2023. május 2-5.
közötti napokat határozza meg,
felkéri a Jegyzőt az óvodába történő beiratkozásról szóló - a nevelési-oktatási
intézmények műkodéséről és a köznevelési intézmények névhasználataról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (la) bekezdésében foglaltaknak megfelelő - közlemény
közzétételére az önkormányzat, UIetve Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde honlapján,
valamint a helyben szokásos módon, legkésőbb 2023. áprüis 1-ig.

b)

Határidő: 2023. áprüis 1.
Felelős: Jegyzö



2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsányi Övoda-Bölcsőde Tündérország Bölcsődéjében a beiratkozási időszakot

2023. április 17-20. között határozza meg,
b) felkéri az Intézményvezetőt a bölcsődébe történő beiratkozásról szóló közlemény

közzétételére a Dunavarsányi Övoda-BöIcsőde honlapján, valamint a helyben szokásos
módon.

Határidő: azonnal

Felelős: Intézményvezető

3. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsányi Övoda-Bölcsődében a heti nyitva tartási időt a 2023/2024-es nevelési

évben hétfőtől péntekig 6.30-17.30-ig,
b) az éves nyitva tartási időt 2023. szeptember 1. - 2024. augusztus 31-ig határozza meg oly

módon, hogy az intézményvezető által előre meghatározott rend szerint a Dunavarsányi
Óvoda-Bölcsőde valamely épülete a nyári időszakban is nyitva tart.

c) felkéri az intézményvezetőt, hogy 2023. február 15-ig a Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde
2023. évi nyári nyitva tartásáról - a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal - közleményben tájékoztassa a szülőket.

Határidő: azonnal
Felelős: Intézményvezető

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű tobbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készitette: Lex Lilla intézményfelügyeleti referens

Dunavarsány, 2023. február S.
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Dunavarsányi Ovoda-Bölcsőde
2336 Dunavarsány, Arpa.á u. 14.

Telefon: 24/472-464; e-mail: bobitaovi@dunavarsany. hu
OM 037287

Dunavarsány Város Onkormányzat

Képviselő-testülete

Tárgy: Ovodai és bölcsődei beiratkozás / Nyári nyitvatartás

Tisztelt Képviselö-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Dunavarsányi Ovoda Bölcsőde

. Weöres Sándor Övodáj'a a 2022/2023. nevelési év elfogadott munkaterve alapján, a

beiratkozási idöszakot 2023. 05. 02 és 2023. 05. 05 között határozte meg és tartja.

. Tündérország Bölcsödéje a beiratkozási idöszakot 2023.04. 17 és 2023. 04.20 között

határozta meg és tartja.

A Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde Weöres Sándor Övodaja nyári nyitva tartása a 2022/2023.

nevelési évben a következöképpen alakul:

. 2023. 06. 19-07.07 Székhely (Dunavarsány, Árpád u. 14. ) 1 épület

. 2022. 07. 10-07. 28 Székhely (Dunavarsány Arpád u. 14. ) 2. épület

. 2022.07.31 -08.31 Telephely (Bartók Béla u.25.)

A Dunavarsányi Óvoda-Bölcsöde Tündérország Bölcsődeje a jogszabályi háttér

fígyelembevételével egész évben nyitva tart, biztositja a gyemiekek ellátását. A lecsökkenő

gyermeklétszám ellátását, a bölcsődei egységek váltott nyitva tartásával biztosítják.

Dunavarsány, 2022.01.25.
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Intézményvezetö


