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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdésének 6. pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik az óvodai ellátás. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. §-a 
alapján: 
„49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e 
törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő 
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében 
lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a 
jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben 
az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely 
javaslatot tesz a felvételre. 
(3) 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 települési önkormányzat képviselő-testületének a köznevelési közfeladat-ellátási 
kötelezettsége teljesítése körében határozatban kell megállapítania az önkormányzat által 
fenntartott óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatárait.  
 
Az óvodai felvételi körzethatárok megváltoztatásáról is – amennyiben szükséges - 
határozatban döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek. A körzethatárok megváltoztatására 
vagy megállapítására vonatkozó határozatot az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 
28.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a település jegyzője a 
döntést követő tizenöt napon belül megküldi a köznevelés információs rendszere (a 
továbbiakban: KIR) elnevezésű országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási 
rendszerbe.  
  
A Képviselő-testület előtt ismert tény, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 245/2015.(XII. 15.) KNÖT határozatában a Ferencszállás Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2015.(XI. 06.) Önkormányzati határozatára, valamint 
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 131/2015.(XI. 26.) Önkormányzati 
határozatára figyelemmel szándékát fejezte ki, hogy a Kiszombor Térségi Szociális, 
Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulást – a Társulási megállapodás XIV. 1. a) 
pontja alapján - 2016. augusztus 31. napjával közös megegyezéssel meg kívánja szüntetetni. 



 
A Képviselő-testület 94/2016. (IV. 26.) KNÖT határozatában döntött arról, hogy – a 
társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeivel egyetértésben – a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdése, valamint 91. § b) pontja alapján a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és 
Óvodai Önkormányzati Társulást 2016. augusztus 31. napjával – figyelemmel a Társulási 
megállapodás XIV. 1. a) pontjára - közös megegyezéssel megszünteteti, a megszüntetésről 
szóló megállapodást jóváhagyta. 
 
A Társulás megszűnését követően a települési önkormányzatok gondoskodnak az óvodai 
neveléssel kapcsolatos feladat ellátásáról. 
 
A fentiekre tekintettel Kiszombor Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő 
Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda kötelező felvételt biztosító 
körzethatára 2016. szeptember 1. napjától megegyezik a település közigazgatási határával, 
nem terjed ki Ferencszállás és Klárafalva településekre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését a 
határozati javaslatnak megfelelően meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. május 26. 
 
      Tisztelettel: 

 
Szegvári Ernőné 

 polgármester



Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda felvételi 
körzethatárának megváltoztatása 
 
 
____/2016.(V. 31.) KNÖT h.  

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos felvételi körzethatárának megváltoztatása 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 94/2016. (IV. 26.) KNÖT 
határozatában döntött arról, hogy – a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-
testületeivel: Ferencszállás Községi Önkormányzat és Klárafalva Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületével egyetértésben – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése, valamint 91. § b) pontja alapján a Kiszombor 
Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: 
Társulás) 2016. augusztus 31. napjával – figyelemmel a Társulási megállapodás XIV. 1. a) 
pontjára - közös megegyezéssel megszünteteti, a megszüntetésről szóló megállapodást 
jóváhagyta. 
 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározottak alapján akként határoz, hogy a 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő Kiszombori Mikrotérség 
Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatára 2016. 
szeptember 1. napjától Kiszombor nagyközség teljes közigazgatási területe, nem terjed ki 
Ferencszállás és Klárafalva települések területére, tekintettel arra, hogy a Társulás 
megszűnését követően a társulást megszüntető települési önkormányzatok gondoskodnak az 
óvodai neveléssel kapcsolatos feladat ellátásáról. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. 
(VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai 
felvételi körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt 
napon belül a körzethatárokat tartalmazó döntést a települési önkormányzat jegyzője 
megküldi a KIR-be. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Börcsökné Balázs Márta óvodavezető 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 


