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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

Előterjesztés 
 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:   Javaslat óvodai jelentkezésről szóló határozat meghozatalára 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal szerint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXL. törvény 
nem ad kifejezett felhatalmazást végrehajtási rendelet megalkotására az önkormányzati 
fenntartású óvodák körzeteinek, továbbá az óvodába való jelentkezés rendjének 
meghatározására, illetve, hogy e tárgykör nem tekinthető törvény által nem szabályozott 
helyi társadalmi viszonynak. Önkormányzatunk ez idáig rendeletben szabályozta a fenti 
kérdést, ezért a rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és normatív határozatban kell 
rendelkezni a felvételi körzetekről, illetve a felvételi eljárás rendjéről. A normatív határozat 
szabályozási lehetőségét pedig az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
módosításával biztosítani kell. 
 
A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási és határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak 
egyben a rendelet indokolása is. 
 

Melléklet:  rendelet-tervezet 

Rendeletalkotási javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Budakalász Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról szóló rendeletét. 

 
Normatív határozati javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2021.(   .) normatív határozata  

az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel 
eljárási rendjéről, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról  

  
1. Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a jelentkezés írásbeli 
kérelem alapján történik, az óvodai beiratkozás időpontját a Képviselő-testület minden év március 
31. napjáig határozza meg, az óvodavezetők tárgyév február 15. napjáig tett, írásbeli javaslata 
alapján. 
A jelentkezési lapot elsősorban abba a felvételi körzetes óvodába kell benyújtani, amelybe a 
gyermek és szülője lakóhelye szerint lakik. 
A felvételi körzeteket a határozat 1. melléklete tartalmazza. 

 
Az óvodai felvételre irányuló kérelmet, a határozat 2. mellékletét képező formanyomtatvány 
kitöltésével kell benyújtani. 
Más óvodában elhelyezett – már óvodás – gyermek átvételére irányuló jelentkezést a határozat 3. 
mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani.  



A német nemzetiségi óvodai ellátásra jelentkezők esetében a felvételi/ átvételi kérelemhez csatolni 
kell a határozat 4. mellékletét képező jelentkezési formanyomtatványt is. 
  
2. Az óvodavezető a benyújtott felvételi kérelmeket a jelentkezési lapon szolgáltatott adatok 
alapján bírálja el. 
Az óvodavezető a kérelmek elbírálása során az alábbiak szerint jár el: 

a) az óvoda felvételi körzetében életvitelszerűen lakó, az óvodai nevelésre kötelezett 
gyermeket, továbbá annak a gyermeknek, akinek szülője a településen dolgozik felveszi,  

b) a felvételi jelentkezések során, az életvitelszerű körzetben lakás tényét a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően és módon az óvodavezető köteles vizsgálni,  

c) az óvoda felvételi körzetéhez nem tartozó, óvodai ellátásra kötelezett budakalászi lakosú 
gyermek jelentkezéséről a körzet szerint illetékes óvoda vezetőjét értesíti,  

d) amennyiben a felvételi körzetbe nem tartozó gyermek felvételére férőhely hiányában nincs 
lehetőség, a felvételi eljárás lefolytatására a jelentkezést a körzet szerint illetékes óvoda 
vezetőjének átadja, erről az érintett kérelmezőt értesíti, 

e) a német nemzetiségi óvodai nevelést biztosító csoportba jelentkező és óvodai ellátásra 
jogosult gyermek felvételéről az óvodavezető a körzet szerint illetékes óvoda vezetőjét 
értesíti, 

f) ha a német nemzetiségi óvodai nevelést biztosító csoportba jelentkező gyermek felvételére 
a férőhely hiányában nincs lehetőség, úgy a felvételi eljárás lefolytatására az óvodavezető a 
jelentkezést átadja a körzet szerint illetékes óvoda vezetőjének, amelyről az érintett 
kérelmezőt értesíti, 

g) az óvodai csoportba való beosztásról az óvodavezető dönt, 
h) az óvodavezető a felvételi kérelmek elbírálása során figyelembe veszi a gyermek sajátos 

helyzetét. 
 
3. A felvételi eljárás során a jelentkezési kérelmeket a körzet szerint illetékes óvoda vezetője a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint bizottság elé terjeszti. 
4. A bizottság tagjai: az óvodák vezetői, Budakalász Város Önkormányzat köznevelési ügyekért 
felelős polgármester/alpolgármestere, a szakbizottság (TSZHB) elnöke, a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselője, a bölcsődevezető, a védőnői szolgálat érintett szakemberei (védőnők).  
5. A bizottság a jelentkezés/beiratkozás utáni harmadik héten ül össze. Az ülést a Polgármester 
hívja össze és vezeti. Az óvodavezetők a bizottsági ülést megelőzően a felvételi kérelmek 
elfogadására/elutasítására javaslatot terjesztenek elő. 
6. A felvételi kérelmek elbírálásáról az óvodavezetők a bizottság ülését követően, a bizottsági 
javaslat birtokában, a beiratkozás utáni 4. héten döntenek, a döntésről a kérelmezőt és az illetékes 
Jegyzőt értesítik. 
7. A felvételi kérelem elbírálása, az óvodavezető döntése, az elutasító határozat ellen a kérelmező 
jogorvoslattal élhet, amelyet a határozatot meghozó óvoda vezetőjének kell, a határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül benyújtani.  
8. Az óvoda vezetőjéhez benyújtott jogorvoslati kérelmeket a felvételi eljárással összefüggő 
valamennyi dokumentum csatolásával az óvoda vezetője a település Jegyzője részére továbbítja 5 
napon belül. 
9. A felvételi kérelmek elbírálásáról másodfokon a település Jegyzője dönt, amelyről a kérelmezőt 
és az óvoda vezetőjét határozat formájában értesíti. A másodfokú eljárás során a Jegyző a döntését 
a jogszabályi előírásoknak és a szabad férőhelyek számának figyelembevételével hozza meg.  
10. A felvett gyermekek tényleges beíratása minden év augusztus 20. és 31. napja között történik, 
az ebéd befizetéssel egyidejűleg.  

 
11. A fenntartó az óvodai felvétel/átvétel eljárás során a felvételi elbírálást meghatározó 
szempontokat és az elbírálásnál előnyt jelentő sajátos helyzet eseteit az alábbi prioritásban 
határozza meg: 
11.1. Az óvoda felvételi körzetébe tartozó 

a) minden a tárgyév augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltött és életvitelszerűen 
Budakalászon lakó gyermek, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 



sajátos nevelési igényű gyermek, szakértői bizottság véleménye alapján a gyermek 
számára kijelölt óvoda, gyámhatóság javasolja a gyermek felvételét,  

b) bölcsődéből jelentkezik, 
c) a településen köztisztviselőként, közalkalmazottként dolgozó szülő gyermeke. 

11.2. Szabad férőhely kapacitás esetén figyelembe vehető szempont, ha az óvodába jelentkező 
gyermek testvére már korábban az óvodába jár(t). 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Budakalász, 2021. szeptember 15. 
 

dr. Göbl Richárd 
   polgármester 

  



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (IX. 30.) önkormányzati 
rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015.(III.27.) számú 
rendeletének módosításáról  

Budakalász Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 33. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az Önkormányzat című Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2015 (III.27.) 
20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„20. § 

A képviselő-testület az alábbi témakörökben normatív határozatot hoz: 

(1) ) Az Önkormányzat Gazdasági Programja 

(2) ) A Képviselő-testület éves Munkaterve 

(3) )A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati fenntartású intézmények Alapító Okirata 

(4) ) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

(5) az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, 
az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról” 

Záró rendelkezés 

2. § 

Hatályát veszti az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási 
rendjéről, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő- testületének 20/2017 (III.31.)rendelete. 

3. § 

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 
                        dr. Göbl Richárd dr. Deák Ferenc 
 Polgármester Jegyző 
Záradék: 
Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2021. szeptember 29. napján tartott ülésén fogadta el, 
kihirdetése 2021. szeptember 30. napján megtörtént. 

 
 

dr. Deák Ferenc 
Jegyző



 

 
 

 

     Előzetes hatásvizsgálat 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének 

módosításáról  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 

előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 

jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 

megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, 

indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

1. Társadalmi hatása:  

nincs 

2. Gazdasági hatása:  

nincs 
 

3. Környezeti és egészségi következmények: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása. 

4. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

A rendelet megalkotása adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 

Kötelező, mert így biztosíthatjuk a normatív jogi szabályozást az szmsz-ben, és a jogszerű 
szabályozást az óvodai jelentkezésekkel kapcsolatban. 
 

6. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 


