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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet ( továbbiakban : Korm.rend.) 

szabályozza a köznevelésben résztvevők beiskolázására vonatkozó szabályokat.  

 

A beiskolázási tervre a Korm,rend. vonatkozó szabályai a következők:  

 

1. § (1) *  A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 62. § (2) bekezdésében szabályozott továbbképzés (a 

továbbiakban: továbbképzés) megtervezésére, megszervezésére. 

(2) *  A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) bekezdésben meghatározott feladatok 

végrehajtására, a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a 

továbbiakban: továbbképzési időszak) továbbképzési programot készít. A továbbképzési 

programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. A 

továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján 

kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési 

programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A 

továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal 

kerülhet sor. 

(3) *  A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy 

nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. A beiskolázási tervet a köznevelési 

intézmény vezetője - a szakmai munkaközösség, szakmai munkaközösség hiányában az 

azonos munkakörben foglalkoztatottak és a távollévők helyettesítésénél figyelembe vehetők 

közreműködésével - dolgozza ki. A beiskolázási tervet - a továbbképzési időszakban - minden 

év március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre. 

(4) A továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltatónak be kell 

szereznie az üzemi tanács, közalkalmazotti tanács véleményét. 

(5) A továbbképzési program négy részből áll. A továbbképzési program részei: 

a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram, 

b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram, 

c) a finanszírozási alprogram, 

d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram. 

(6) A továbbképzési program (5) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott részeit külön-külön, 

a c) és d) pontjában meghatározott részeit az a)-b) ponthoz kapcsolódva kell elkészíteni. 

(7) *  A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és 

továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt. 

(8) *  A fenntartó az Nkt. 83. § (2) bekezdés e) pontja alapján ellenőrzi 

a) a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a pedagógiai program 

összhangját, 

b) a továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét és 

c) *  ha a nevelési-oktatási intézményt nem a tankerületi központ tartja fenn, a költségvetés 

terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását. 

(9) *  

(10) *  A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése 

előtt értékeli az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési programjának időarányos 

végrehajtását. Az értékelést megküldi a fenntartónak. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj0id5d07
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj1id5d07
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj2id5d07
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj3id5d07
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj4id5d07
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj5id5d07
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj6id5d07
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj7id5d07
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2. § *  
3. § (1) A szakvizsgára történő felkészülésbe, illetve a továbbképzésbe - kivéve, ha a 

részvételt a munkáltató rendeli el - az érdekelt jelentkezése és választása alapján lehet 

bekapcsolódni. 

(2) *  A tankerületi központ a fenntartásában működő köznevelési intézmények esetében a 

pedagógusok állandó helyettesítési rendszerén keresztül megszervezi a szakvizsgára történő 

felkészítésben vagy a továbbképzésben részt vevő pedagógus helyettesítését…. 

 

6. § (1) A továbbképzésre vonatkozó alprogramban kell megtervezni, hogy tantárgyanként, 

munkakörönként hány személy és milyen időkeretben vehet részt a továbbképzésben. A 

munkáltató a továbbképzési program elfogadása után írásban értesíti azt a pedagógust, aki a 4. 

§ (2) bekezdése alapján részt vehet a hétévenkénti továbbképzésben. 

(2) A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét 

betervezték, a továbbképzés megjelölését, a várható kezdő és befejező időpontját, a várható 

távollét idejét, a helyettesítés rendjét. 

(3) *  A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt, 

a) akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

b) akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

c) aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és 

d) akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. 

(4) A beiskolázási terv összeállításánál a (3) bekezdésben előbb álló csoportba tartozó 

megelőzi az utána következő csoportba tartozót. 

(5) *  A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte 

felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének. A feltételek 

megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll 

rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez. 

(6) *  A köznevelési intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az 

abból való kihagyásról írásban értesíti az érintettet. 

(7) A (3)-(6) bekezdésben foglaltak tekintetében munkaügyi vita kezdeményezésének van 

helye. 

(8) *  Ha a munkáltató igénybe kívánja venni a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét - 

a tankerületi központtal kötött megállapodás alapján -, a beiskolázási tervét április utolsó 

munkanapjáig meg kell küldenie a tankerületi központnak. 

(9) *  Az e §-ban meghatározott eljárási rend mellőzésével, közvetlenül is jelentkezhet a 

továbbképzésbe az, aki nem tart igényt az ehhez fűződő munkáltatói kedvezményekre. 

(10) A továbbképzés szervezője írásban tájékoztatja a továbbképzés feltételeiről a 

továbbképzésre jelentkezőket. 

(11) *  A továbbképzés szervezője évente újrakezdődő sorszámmal ellátott tanúsítványt állít ki 

a továbbképzésben való eredményes részvételről, amely tartalmazza a továbbképzésben részt 

vevő nevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, a továbbképzés 

megnevezését, a tanórai foglalkozások számát, a továbbképzés szervezőjének hivatalos nevét, 

székhelyét, a továbbképzési program alapítási engedély számát, a továbbképzés idejét és 

helyszínét, a tanúsítvány kiállításának helyét és keltét, a továbbképzésért felelős aláírását, 

valamint a tanúsítvány kiadója cégszerű aláírását. A tanúsítványon fel kell tüntetni, hogy az 

munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott egyéb 

feltételek fennállása esetén jogosít. 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj8id5d07
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj9id5d07
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj24id5d07
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj25id5d07
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj26id5d07
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj27id5d07
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj28id5d07
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor#lbj29id5d07
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Fentiek alapján Bíróné Nádudvari Éva Intézményvezető Asszony elkészítette a Solymosy 

Óvoda beiskolázási tervét. A beiskolázási terv és a beiratkozás a Korm.rendeletben 

foglaltaknak megfelel.  

 

A döntés célja, pénzügyi hatása:  

 

A döntés célja a Solymosy Óvoda beiskolázási tervének és az óvodai beiratkozás rendjének 

meghatározása. Közvetlen pénzügyi hatással jelen előterjesztés nem rendelkezik.  

 

 A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény    

(továbbiakban: Mötv.)  42. §  17. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem 

ruházható át: 

… 

17. *  amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;… 

 

47. §… 

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő 

önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati 

képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati 

képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. 

 

50. §  Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a 

törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 

önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 

megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 

bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 17. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 

47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.  

 

Egyszerű többség: Az ülésen  jelen lévő képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) 

egybehangzó szavazata az egyszerű többség. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Gyöngyössolymos, 2022. március 23. 

 

 

     

    Asztalos Miklós  

                                Polgármester 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj56idbde4
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Határozati javaslat 

 

Sz:   /2022.(IV….)                            Tárgy: Döntés az óvoda és bölcsőde felvételi körzetének, 

az óvoda és bölcsőde nyitvatartási rendjének, az 

óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontjának 

meghatározására 

 

 

 

HATÁROZAT 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat az óvoda és 

bölcsőde felvételi körzetének, az óvoda és bölcsőde nyitvatartási rendjének, az óvodai és 

bölcsődei beiratkozás időpontjának meghatározására” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta:  

 

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 

Solymosy Óvoda 2022. évi beiskolázási tervét és az óvodai beiratkozás rendjét  

jóváhagyja. A beiskolázási terv a határozat 1. számú mellékletét képezi.    

 

 

Felelős: Asztalos Miklós polgármester    

Határidő: azonnal 

 

2. A Képviselő- testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a tervben 

foglalt feladatok megvalósításáról 

 

Felelős: Bíróné Nádudvari Éva intézményvezető    

Határidő: értelemszerű 

 

 

 
Az előterjesztés és a döntési javaslat törvényes! 

 

 

dr. Behan Anett Éva       
           jegyző 
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1. számú melléklet 

Óvodai, Családi Bölcsődei beiratkozás a 

2022/2023 nevelési évre  

Tisztelt Szülők! 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a 2022/2023. nevelési 

évre az Óvodai, Családi Bölcsődei beíratás időpontja:               

2022. Április 25.-tól – Április 28-ig, 

     hétfőtől - csütörtökig: 8-16 óráig tart. 

Óvodai, Családi Bölcsődei beiratkozás, felvétel: 

 Az Óvodai, Családi Bölcsődei felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

 A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

folyamatos. (Nkt. 49. § (1) bek.) 

 Óvodai, Családi Bölcsődei felvételi szándékukat a szülők/törvényes képviselők 

személyesen jelezhetik a Solymosy Óvodában az óvodavezetőnél, 3231 

Gyöngyössolymos, Szabadság ú. 164. szám alatt.  

 Az óvodába elektronikus úton is belehet iratkozni a 2022/2023. nevelési évre. 

Ebben az esetben az elérhetőségünk: e-mail: solymosy@externet.hu, tel: 06-

37/370-005/113 m.  

 Amennyiben a beíratás rendjében változás következik be, a szülőket értesítjük.  

 Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2022/2023. nevelési évre a jogszabályban 

megfogalmazottak alapján, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak 

megfelelően dönt az óvoda vezetője. 

 A nevelési év 2022. szeptember 1.-től 2023. augusztus 31.-ig tart. 

 A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek 

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
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vesz részt. 

 Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a 2019. szeptember 1. előtt született 

gyermekek számára – a 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint – az 

óvodába járás napi 4 órában kötelező.  

 A 2022/2023-as nevelési évben a 2022. Augusztus 31.-ig 3. életévüket betöltő 

gyermekek részvétele kötelező az óvodai nevelésben.  

 Kérjük, hogy azok a szülők is jelezzék gyermekük óvodai ellátási igényét, akik a 

következő tanév ideje alatt várhatóan munkába állnak, és gyermekük ez idő alatt 

betölti a 3. életévét. Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a 

szabad férőhelyek függvényében.  

 A hatályos jogszabályok szerint – Köznevelési törvény 8.§ (1) bek. - 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 

hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem, 

hogy előfelvételi szándékukat a beiratkozási időszakban jelezzék. Az előjegyzésbe 

vétel nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét. 

 A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

 a gyermek anyakönyvi kivonata, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító igazolványa, amennyiben ezzel rendelkezik,  

 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 

 a gyermek TAJ kártyája, 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,  

 a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, 

 amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik az erről szóló 

szakvélemény. 

Családi Bölcsődei igénybevétel esetén ezek mellé: 

 a gyermek oltási kiskönyve. 

 Az intézmény Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető 

gyermekeket. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: mozgásszervi, enyhe értelmi, 

látási - gyengén látó-, hallási - nagyothalló -, beszédfogyatékos, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral, autizmus spektrum zavarral küzdő, beilleszkedési, magatartási, 
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tanulási nehézséggel küzdő közösségbe integrálható gyermekeket. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

javaslatára alapján történik. 

 Halmozottan Hátrányos Helyzetű, Hátrányos helyzetű, illetve a Gyámhatóság által 

kezdeményezett esetben a gyermek felvétele kötelező. 

 

Felvételi körzethatár: 

 Az Óvoda, a Családi Bölcsőde Gyöngyössolymos Község település közigazgatási 

területéről biztosítja a gyermekek felvételt, illetőleg igény szerint Heves megye 

településeiről bejáró gyermekek felvételét a maximális gyermeklétszám erejéig.  

 

Óvodai – Családi Bölcsődei nyitva tartás: 

 Az Óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, folyamatosan működik. 

Hétfőtől-péntekig: 7.00 – 17.00 óráig, szükség szerint 6 órától lépcsőzetes 

munkakezdéssel. 

 A Családi Bölcsőde hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel folyamatosan 

működik. 

A nyitvatartási idő reggel 7.00 órától - délután 16.00 óráig, szükség szerint 

módosítható. 

Óvodai beíratás elmulasztása: 

  Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja 

óvodába beíratni, akkor április 15. 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 az óvodába való járás alól felmentést kaphat, 

ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.  

 A felmentést engedélyező szerv, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel 

eljáró járási hivatala, a Gyöngyösi Járási Hivatal. 

 Ha a körzetileg intézményünkhöz tartozó óvodaköteles gyermekét a szülő nem a 

települési óvodánkba kívánja beíratni, annak szóbeli, írásbeli jelzését kérjük a szülőtől. 

Ellenkező esetben a beíratás elmaradásának tényéről az óvodavezető a települési 

Önkormányzat Jegyzőjét értesíti. 

Értesítés a döntésről: 

 A gyermekek felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról 2022. május 28.-ig értesíti a 
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szülőket az intézmény vezetője. 

 Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó 

indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.  

 Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését 

írásban közli a szülővel. (Nkt.37. §) 

 A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a 

kérelmet részben vagy egészben elutasítja.  

 Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda 

vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. 

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

 Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az 

intézményvezető bizottságot szervez, mely javaslatot tesz a felvételre. (Nkt. 49. § (2) 

bek.) A kijelölt bizottsági ülés időpontjának egyeztetése a fenntartóval legalább 5 

nappal hamarabb történik. 

Jogorvoslati eljárás szabályai:  

 Az óvoda döntése, a felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen  a 

szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon 

belül a gyermek érdekében eljárást megindító kérelmet nyújthat be az 

intézményvezetőnél óvodának címezve.(Nkt. 37. § (2) bek.) 

 Az intézményvezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc 

napon belül - elbírálás céljából - a fenntartónak küldi meg. 

 Az óvodai felvétellel, az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre való 

hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú 

döntést.  (Nkt. 37. § (3) bek. b) pont) 

 Az eljárásban a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény 

esetén a jegyző járhat el. (Nkt. 37. § (4) bek.) 

 A fenntartó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy 

megsemmisítheti, a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. 

(Nkt. 38. § (1) bek.) 

 A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására, a határidők 

számítására, az igazolásra, a határozat közlésére, a döntés kérelemre vagy 

hivatalból történő kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy 
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visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. (Nkt. 38. § (3) bek.) 

 A szülő a fenntartó döntésének a közigazgatási ügyben eljáró bírósági felülvizsgálatát 

kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozva.  A 

keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtania. (Nkt. 38. § (4) bek.) 

 A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha az óvoda döntésétől számított 

tizenöt napon belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást 

megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. (Nkt. 38. § (5) bek.). 

  

Gyöngyössolymos, 2022.03.20. 

 

                                                                                               Tisztelettel: Bíróné Nádudvari Éva 

                                                                                                                          Óvodavezető 

 


