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Előkészítette: dr. Zakariás János jegyző                                      Határozathozatal: egyszerű többség. 
 

3. számú napirendi pont 
 

E L Ő  T E R J E S Z T É S 
Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. március 14-én tartandó ülésére 
 
Tárgy:  Az óvodai felvételi körzethatárok felülvizsgálata 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A települési önkormányzat képviselő-testületének határozatban kell megállapítania és felülvizsgálni az 
általa fenntartott óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatárait. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (3) bekezdése kimondja, hogy 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. 
 
Az óvodai felvételi körzethatárok megváltoztatásáról is – amennyiben szükséges – határozatban 
döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek, amelyet a jegyző köteles a köznevelés információs 
rendszere (KIR) elnevezésű országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerben 
közzétenni A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet 22. § (1) bekezdése szerint. 
 
A Képviselő-testület előtt ismert tény, hogy az Okány Község Önkormányzata fenntartásában működő 
óvoda egy telephelyen, a Kossuth utca 19. szám alatti ingatlanban fogadja a településen lakóhellyel 
rendelkező gyermekeket. Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2017. (IV. 27.) 
számú határozata alapján az óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település 
közigazgatási határával. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést 
megtárgyalni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 

Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2018. (III. 14.) számú határozata 

az óvodai felvételi körzethatárok felülvizsgálatáról 
(tervezet) 

 
Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartásában működő Okány Község Önkormányzata 
Óvoda Intézménye elnevezésű óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatárát felülvizsgálta és 
továbbra is a település közigazgatási határával egyezően állapítja meg.  
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntést rögzítse a köznevelési 
információs rendszerben. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Zakariás János jegyző 
 
Okány, 2018. március 08.                                                                                                                                                                                   

Szivós László 
polgármester 


