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ELŐ T ERJ ES Z TÉS  
 

a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsődével kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról 
 

 
Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 
Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
Melléklet: 1 db határozati javaslat  
 
Jogszabályi háttér: 
 

- a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről 
szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 
 

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 

 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  
 
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  
 

- a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) 
Kormányrendelet 

 
 
 
Csökmő Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működik a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde. 
Az Nkt. 83. § (2) bekezdése alapján a fenntartó (illetőleg fenntartói jogokat gyakorló) köteles 
meghatározni az: 

− óvodába történő jelentkezés módját, 

− óvodai jelentkezés időpontját, 

− óvoda heti és éves nyitvatartási idejét, 

− indítható csoportok számát. 
 

Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alapján 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). A kötelező felvételi körzet, azt jelenti, hogy a körzetbe tartozó gyermekeket az 
intézmény köteles felvenni, de – amennyiben férőhelyei nem teltek be –, akár más településekről is 
fogadhat gyermekeket. A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) 

Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint: „az illetékes tankerületi központ a köznevelési 

intézmény körzethatárai, a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás székhelye 

szerinti település jegyzője az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról vagy 
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megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt napon belül a körzethatárokat tartalmazó döntést 

megküldi a KIR-be”. 
 
A beíratás a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján április 20-a és május 20-a 
közötti időpontra hirdethető meg, az erről szóló döntést a fenntartó az általa megszabott időpontot 
megelőzően legalább 30 nappal köteles nyilvánosságra hozni. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a szabályozza az óvodai felvétellel kapcsolatos egyéb 
fenntartói feladatokat, ennek alapján készítettük el a határozat és a beíratási felhívás tervezetét.  
 
Az indítható csoportszám esetünkben az alapító okiratban meghatározott gyermeklétszámhoz köthető, 
ettől nem indokolt eltérnünk. 
 
Az Nkt. 4. számú melléklete alapján az óvodai csoportlétszám minimum 13, maximum 25, átlag 20 fő 
lehet.  
 
A következő nevelési év óvodai csoportjának indításának előkészítése a települési népesség-
nyilvántartás, valamint az óvodai gyermeknyilvántartás adatain alapul. 
 
A 2021/2022. nevelési évre szóló óvodai beíratási felhívásokat a jegyző teszi közzé. 
 
A jogszabályok a bölcsődébe történő felvételre vonatkozóan nem rendelkeznek annak fenntartó általi 
meghatározásáról. A Mini Bölcsődébe történő felvétel az engedélyezett létszám feltöltéséig 
folyamatosan történik. Az engedélyezett létszám a Mini Bölcsődében 7 fő. A jelenlegi létszám: 7 fő, 
melyből 4 fő szeptembertől óvodai nevelésben fog részesülni.  
 
A szülő a gyermek bölcsődei felvételét az adott évre, valamint a következő nevelési évre kérheti. A 
felvételi kérelmet a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani. (4145 
Csökmő, Kossuth u. 134.) A 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó bölcsődei felvételről a becsatolt 
kérelem és okmányok, igazolások alapján az intézményvezető dönt. 
 
Az engedélyezett létszám feltöltését követően bölcsődébe jelentkezett gyermekek várólistára kerülnek, 
és szabad férőhely keletkezésekor nyernek felvételt. 
 
A döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. 
 
A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a szülővel /törvényes képviselővel 
megállapodást köt az ellátás várható időtartamáról, a fizetendő étkezési térítési díj mértékéről, a 
fizetésre vonatkozó szabályokról, valamint a szolgáltatások formájáról, módjáról. 
  
            
Csökmő, 2021. március 22. 
        /:Nagy Tibor sk.:/  
            polgármester 

 
 
 
 
 
 

 
 



1. számú melléklet: határozati javaslat 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 
…./2021. (III.  24.) önkormányzati határozata 

A Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsődével kapcsolatos fenntartói döntések 
meghozataláról 

1. Csökmő Nagyközség Önkormányzata a 2021/2022-es nevelési év vonatkozásában az 
intézményben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében, valamint a 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében előírtakat az alábbiakban határozza 
meg: 
 

2. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Csökmő nagyközség közigazgatási területe. 
 

3. Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen 
szóban vagy írásban közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt 
dokumentumokat. A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai 
felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántartásba. 
 

4. Az óvodai jelentkezés időpontja:  
2021. április 26. (hétfő)      9.00-12.00 óráig 
2021. április 27. (kedd)     12.00-15.00 óráig 
2021. április 28. (szerda)                9.00-12.00 óráig 
 

5. Az óvodák napi, heti és éves nyitvatartási ideje: egész évben minden héten naponta 630 és 
1630 között.  
Az óvodai ellátás szünetelésének időtartama: 2022. június 2. két hete  
 

6. Az indítható óvodai csoportok száma: maximum 3 csoport. 
 

7. Az óvodába történő jelentkezés módjáról szóló 2021/2022. nevelési évre vonatkozó fenntartói 
hirdetményt a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felkéri a jegyzőt, 
hogy azt a helyben szokásos módon tegye közzé.  
 

8. A Mini Bölcsődébe - az engedélyezett létszám mértékéig – a felvétel folyamatosan történik. A 
bölcsődei jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatást a határozat 2. számú melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja és felkéri a jegyzőt, hogy azt a helyben szokásos módon tegye közzé.  

 

Határidő: azonnal ill. folyamatos 
Felelős: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 



1. számú melléklet a …/2021. (III.24.) önk. határozathoz: Óvodai beiratkozással kapcsolatos 
tájékoztatás 

Tisztelt Szülők! 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő 8. § (2) 
bekezdés rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozásokon vesz részt.  

Ez a kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt 
születtek.  

A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint. Az óvodai 
jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó. Amennyiben az óvodaköteles 
gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírása 
alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.  

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, 
akkor 2021. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, 
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést 
engedélyező szerv, vagyis a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala 
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja. 

A Csökmői Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai kötelező felvételi körzete: Csökmő 
nagyközség közigazgatási területe. 

A 19/2021. (III.10.) EMMI határozat alapján járványügyi helyzetre tekintettel a 2021/2022-es 

nevelési évre történő beiratkozás személyesen vagy elektronikus úton egyaránt történhet. 

Óvodába való beiratkozás időpontja: 

2021. április 26. (hétfő)      9.00-12.00 óráig 
2021. április 27. (kedd)     12.00-15.00 óráig 
2021. április 28. (szerda)                9.00-12.00 óráig 

Személyes beiratkozási szándék esetén előzetes időpontegyeztetés szükséges +36/20/2172980 
telefonszámon. 

Beiratkozáskor a következő dokumentumokat, okiratokat kérjük benyújtani, illetve bemutatni: 

• Jelentkezési lapot kitöltve 

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet, 
illetve tartózkodási helyét igazoló hatósági igazolványa, 

• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, 

• a kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolást, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolatát; 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, 

• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló   vagy  
beilleszkedési- tanulási- magatartási zavar megállapításáról  



• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről,  

• 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások. 

• A gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetéről szóló határozatot. 

 

Elektronikus úton a jelentkezést az ovi.csokmo@gmail.com e-mail címre kell megküldeni. 
Elektronikus úton történő beiratkozás esetén a felsorolt dokumentumok a bemutatására az első nevelési 

napon kerül sor. 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést 2021. május 31. napjáig közli az Óvodavezető. 

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki 
a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat, a csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási időszakban. 

   

Csökmő, 2021. március 25.     

          Fülöpné dr. Kerti Judit                                                                                                       
jegyző  
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2. számú melléklet a …/2021. (III.24.) önk. határozathoz: Bölcsődei beiratkozással kapcsolatos 
tájékoztatás 

Tisztelt Szülők! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mini Bölcsődébe a jelentkezés folyamatosan történik.  

Jelentkezni a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjénél lehet (4145 Csökmő, Kossuth 
u. 134.).  A jelentkezési lap átvehető az intézményvezetőnél.  

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: 

• gyermek lakcímkártyája és együtt élő szülők esetében mindkét szülő lakcímkártyája, vagy egyedülálló 
szülő esetében az ő lakcímkártyája, 

• gyermek születési anyakönyvi kivonata 

• gyermek társadalombiztosítási azonosítójelét tartalmazó igazolvány másolata 

• mindkét szülőtől a munkáltató igazolása a munkába állás időpontjáról és a munka napi időtartamáról (4, 
6, 8 órás munkavégzés) 

• egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és/vagy a gyermekelhelyezést 
rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve 
gondnokkirendelő határozat, 

• egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási 
intézmény igazolása 

• igazolás a családi pótlék, a GYES, GYED, illetve a GYET, árvaellátás, stb. összegéről 

• egyéb rendszeres pénzbeli ellátásról szóló igazolás 

• a gyermek házi gyermekorvosa igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján 
bölcsődében gondozható. 

Az engedélyezett létszám feltöltését követően bölcsődébe jelentkezett gyermekek várólistára 
kerülnek, és szabad férőhely keletkezésekor nyernek felvételt. 
 
Bölcsődei ellátásban azok a 3 éven aluli, Csökmő közigazgatási területén élő kisgyermekek részesülhetnek, 
akiknek szülei munkavégzés, tanulmányok vagy egyéb ok miatt napközbeni gondozásukat nem tudják biztosítani, 
illetve szociális vagy egyéb indok alapján bölcsődei gondozásuk-nevelésük szükséges. 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény kiemeli, az olyan 
kisgyermekek szociális vagy egyéb ok miatti felvételi lehetőségét, akiknek egészséges fejlődése érdekében 
szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. Előnyt élvez az a gyermek, akire nézve a jegyző, a Gyvt. 68.§. (3) 
bekezdése alapján, védelembe vételt rendelt el és kötelezte a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a 
gyermekek napközbeni ellátását. 
 
A bölcsődei felvételnél előnyt élvez különösen az a kisgyermek, 

• akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú) szülője 
nevel, 

• akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja, 

• aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 

• aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége 

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a szülővel /törvényes képviselővel megállapodást köt 
az ellátás várható időtartamáról, a fizetendő étkezési térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról, 
valamint a szolgáltatások formájáról, módjáról. 

 
Csökmő, 2021. március 25. 
 

Fülöpné dr. Kerti Judit  
jegyző 


