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Ikt.sz.: H/539-2/2022.                        Előterjesztés száma: 37/2022.    

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. március 31-i rendes ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 

Javaslat a 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számára, az óvodai körzethatár megállapítására, továbbá a heti és 

éves nyitva- és zárva-tartás időpontjainak meghatározására. 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Wilk Andrea 

HR-referens 

 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
 

Tárgyalja: Humánügyi Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: Dr. Csikós Gellértné  

Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézményvezető 

Javasolt meghívott: 

 
 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

egyszerű szavazattöbbség  

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 

igen                         

nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, mint fenntartónak a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) foglaltak alapján az alábbi kérdésekben kell 

döntenie jelen előterjesztés kapcsán. 

 

1. Javaslat a 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számára 
 

Az Nkt. 83.§ (2) bekezdés d.) pontja szerint a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számát. A rendelkezésre álló adatok alapján az óvodavezető megállapította, hogy a 

Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde a 2022/2023-as nevelési évben hány csoport indításával számolhat, 

amelyet változatlanul a tavalyi év csoportszámában (10 csoport) kéri meghatározni. 

Az Nkt. 4. melléklete alapján, mely az osztály- és csoportlétszámokat szabályozza, az óvodai csoport 

minimum 13 fővel indítható, 25 főben maximalizálható. Amennyiben az óvoda szabad férőhellyel 

rendelkezik, úgy felvehet 2 és ½ éves kort betöltött gyermeket is. 

 

Tervezett induló óvodai csoportok a 2022/2023. nevelési évben: 

 
 
 

 

A 2022/2023-as nevelési évben működő óvodai csoportok száma 

Tagintézmények  csoportszám Csoportszám összes 

Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde   

10 Dózsa György úti tagintézmény 7 

Postaköz tagintézmény 3  
 

Amennyiben az engedélyezett férőhely nem lenne elegendő, az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján a 

maximális csoportlétszámok (25 fő) átlépését a fenntartó engedélyezheti: 

„Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési 

év, illetőleg 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.” 

 

2. Óvodai körzethatár megállapítása: 

 

Az Nkt. 49. §-a alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek 

harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor 

kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, 

átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda 

vezetője dönt. A települési önkormányzat kötelezettsége az óvoda felvételi körzetét a helyben szokásos 

módon közzétenni, az óvoda viszont köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen* az 

óvoda körzetében lakik.  

* életvitelszerű ott lakás: 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. 

A jelenleg hatályos intézményi Alapító Okirat 4.5. pontja értelmében az óvoda illetékessége és működési 

területe Szada Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 

 

3. Óvoda heti és éves nyitva- és zárva-tartás időpontjainak meghatározása: 

 

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés alapján: 

„A fenntartó 
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a) e törvényben foglalt keretek között - a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény 

által fenntartott köznevelési intézmény kivételével - dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének 

megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, alapfeladatának 

módosításáról, fenntartói jogának átadásáról, 

b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti 

és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.”  

 

A Székely Bertalan Óvoda-bölcsőde intézményvezetője javaslatot tett az éves zárási időpontra, valamint 

a 2022. évi nyári zárva-tartás alábbi időpontjaira az egyes tagintézmények tekintetében: 

a) Dózsa Gy. úti épület 2022. július 18. – augusztus 12. 

b) Postaköz épülete: 2022. július 4. – július 29. 

c) Ady Endre utcai minibölcsőde: 2022. augusztus 1. – augusztus 26. 

 

Az intézmények – ahogy az már a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervben is meghatározásra 

került – hétfőtől péntekig 06.30-17.30 óráig tartanak nyitva, az Ady Endre utcai minibölcsőde 

tekintetében – a több éves tapasztalat alapján – az intézményvezető a zárás időpontját 17.00 órára 

szeretné módosítani. 

 

Az előterjesztés melléklete:  

• 1.sz. melléklet - Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézményvezetőjének javaslata a 2022/2023-as 

nevelési évben indítható óvodai csoportok számára, az óvodai körzethatár megállapítására, továbbá 

a heti és éves nyitva- és zárva-tartás időpontjainak meghatározására.    

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2022.(III.31.) KT-határozat 

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő óvodák csoportszámát 

a 2022/2023-as nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 
 
 
 

A 2022/2023-as nevelési évben működő óvodai csoportok száma 

Tagintézmények  csoportszám Csoportszám összes 

Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde   

10 Dózsa György úti tagintézmény 7 

Postaköz tagintézmény 3  
 

2./ A Képviselő-testület a Szada Nagyközség Önkormányzat fenntartásában működő Székely Bertalan 

Óvoda-Bölcsőde felvételi körzethatárát Szada Nagyközség közigazgatási területében állapítja meg. 

 

3./ A Képviselő-testület Szada Nagyközség Önkormányzat fenntartásában működő Székely Bertalan 

Óvoda-Bölcsőde heti és éves nyitva-és zárva-tartás időpontjaira vonatkozó a 37/2022. sz. 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti intézményvezetői javaslatot jóváhagyja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Jogszabályi hivatkozás:  

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 49. § (3) bekezdése óvoda felvételi körzet valamint 

az óvoda nyitva tartásának rendjének meghatározásáról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 83. § (2) bekezdés b.) pontja az óvoda heti és éves 

nyitvatartási idejének meghatározásáról, d.) pontja óvodai csoportok számának meghatározásáról 

 

 


