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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 22. § (1)-(2)  bekezdése alapján 

a települési önkormányzat az óvoda felvételi  körzethatárának megállapítását   képviselő-

testületi döntésben hozza meg, melyet a jegyző a döntést követő tizenöt napon belül  megküld 

a köznevelési információs rendszerbe. 

 

A 2020/2021-es tanévben a  Napsugár  Óvoda és Bölcsődébe járó óvodás  gyermekek száma: 

263 fő.  

A Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése értelmében  a 2021. január 15-én rendelkezésre álló 

jegyzői összesítés   alapján  az intézménybe  56 fő  hátrányos  helyzetű, valamint   5 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű  gyermek jár. 

 

Fenti jogszabályok figyelembevétele mellett, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  felvételi 

körzethatárának kijelölését  Polgár város közigazgatási területében  javaslom megállapítani. 
 

Kérem Polgármester Urat, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó  egyes  

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti 

hatáskörében eljárva és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

kormányrendelettel kihirdetetett veszélyhelyzetre tekintettel hozza meg a döntést.  

 

Polgár, 2021. március 5. 

 

 

 

         dr. Sivák Anita 

               jegyző   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

…/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat 

a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  felvételi körzethatár megállapításáról 

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde  felvételi körzethatár megállapítására vonatkozóan, a Képviselő-testület tagjai 

véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  
  

1./   Megállapítom, hogy a 4090 Polgár, Bessenyei u. 4 - 5.  szám alatti székhellyel működő 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde gyermeklétszáma a 2020/2021-es nevelési évben 263 fő. 

Az intézménybe a jegyzői nyilvántartás alapján  56 fő hátrányos helyzetű és 5 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár. 

 

2./  A  Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodai  felvételi  körzethatárát, Polgár város 

közigazgatási területében határozom meg.  

  

3./ Felkérem a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a KIR rendszeren  keresztül az 

Oktatási Hivatalt értesítse. 

 

Határidő:  2021. március 31. 

Felelős:   dr. Sivák Anita jegyző 

 

 


