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Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat 

Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanács 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

443-3/2015. iktatószám 

3. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. március 23-án (hétfőn) délután 

13,30 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 
 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János a Társulási Tanács elnöke, Faluházi Sándor Attila, Földesi 

Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó tanácstagok 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila Béla alelnök  

 

Kertészsziget Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Csordás László, Gurzóné Földi Erzsébet, Czakó László, Nagy István tanácstagok 
 

Távol maradt: Köleséri János tanácstag 
 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 
 

Kláricz János elnök: Köszöntötte a megjelent Társulási Tanács tagjait, Dr. Nagy Éva jegyzőt,  

és Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezetőt 
 

Megállapította, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mivel 12 fő Társulási 

Tanácstagból 10 fő tag jelen van. Távol maradt 2 tag. 
  
Ezzel a társulási tanácsi ülést megnyitotta.  
 

Javasolta a meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalását:   
 

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról  

  Előadó: Kláricz János elnök 

 

2./  Az óvodai beiratkozás idejéről, az óvoda nyári zárva tartásáról, és az óvodai felvételi 

körzetek meghatározásáról 

 Előadó: Kláricz János elnök 

 

3./ Egyebek 

 

Kláricz János elnök: Megkérdezte a Társulási Tanács tagjait, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása a napirendi pontokkal kapcsolatosan.  
 

Mivel hozzászólás nem volt, kérte a napirendi pontok elfogadását. 



2 

 

Kérte a Társulási Tanács tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi 

pontokat elfogadja.  

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendi pontokat elfogadta. 

 

1./ napirendi pont: Döntés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 

módosításáról  

   
Kláricz János elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa Község Napközi 

Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról. 

A tanácstagok az előterjesztést írásban megkapták.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az Óvoda Alapító Okiratában egy technikai módosítás szükséges. Ez a 

módosítás a bucsai képviselők számára már nem ismeretlen, mert az önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatában is ugyanezt kellett módosítani.  Ki kell cserélni egy kormányzat 

funkció kódot, ami az óvodai és iskolai étkeztetéssel kapcsolatos, ez a funkciókód megszűnt, 

helyette a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben funkciókód felvétele szükséges a 

pénzügyi elszámolások helyessége végett. 

 

Kláricz János elnök: Megkérdezte a Társulási Tanács tagjait, van-e még kérdés, hozzászólás?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Kérte a Társulási Tanács tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata módosítását. 

 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

5/2015.(III.23.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsi határozata 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata módosítása   
Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa az e határozat 1. melléklete szerinti módosítja a Bucsa Község Napközi 

Otthonos Óvoda Alapító Okiratát.  

Felelős: Kláricz János elnök 

Határidő: azonnal 

 

1.melléklet 

 

Okirat száma: 1/2015. 

 

Módosító okirat 

 

A Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda, a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi 

Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulási Tanácsa által, a 2013. június 13. napján 

kiadott, 1/2013. számú alapító okiratát, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

8/A. §-a, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése 
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alapján – a 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletre figyelemmel- a következők szerint 

módosítom: 

1. Az Alapító Okirat 18. B./ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„B./ Az alkalmazott kormányzati funkció kódok: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szalmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok” 

Jelen módosító okiratot 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Bucsa, 2015. március 23. 

 

                                                                                                 Kláricz János 

                                                                                          Társulási Tanács elnöke 

 

 

2. napirendi pont: Az óvodai beiratkozás idejéről, az óvoda nyári zárva tartásáról, és az 

óvodai felvételi körzetek meghatározásáról 

 

Kláricz János elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, az óvodai beiratkozás 

idejéről, az óvoda nyári zárva tartásáról, és az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról 

szóló napirendet.  

 

Először az óvoda nyári zárva tartásáról beszélne. Ismeretes mindenki számára, hogy van egy 

nyertes pályázat az óvoda felújításával kapcsolatosan.  

A felújítás az energetikai korszerűsítést célozza, és előzetes felmérések szerint a bucsai 

óvodában egy hónap időtartamot, a kertészsziget óvodában talán ennél kevesebb időbe 

kerülne a felújítás. Kertészszigetben a nyílászáról cseréje volt előtérbe helyezve.  

Úgy kellene a zárva tartási időt meghatározni, hogy kellő időt, legalább egy hónapnyi 

zárvatartást kellene biztosítani.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A megszokott zárvatartás egy hónap szokott lenni, most pedig hat hetet 

terveztek az óvoda nyári zárva tartására.  

 

Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető: Az óvodában a nyári zárva tartás alatt szokott lenni a 

nyári nagytakarítás. Ha a szülőket időben tájékoztatják, akkor nem lesz gond ezzel.  

 

Kláricz János polgármester: A bucsai óvodánál leginkább kültéri munkák lesznek, tehát ettől 

függetlenül a szokásos takarítást el lehet végezni. 

 

A zárva tartással kapcsolatosan van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

A tanácstagoknak az óvoda zárva tartásával kapcsolatosan nem volt több kérdése. 

 

A beiratkozás rendjéről, és a felvételi körzetek meghatározásáról az előterjesztés szerinti a 

javaslata. 

 

Megkérdezte a Társulási Tanács tagjait, van-e még kérdés, hozzászólás?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 
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Kérte a Társulási Tanács tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja az 

óvodai beiratkozás idejéről, az óvoda nyári zárva tartásáról, és az óvodai felvételi körzetek 

meghatározásáról szóló határozati javaslatot, és az azzal kapcsolatos tájékoztatást.  

 

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

6/2015.(III.23.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsi határozat 

Az óvodai beiratkozás idejéről, az óvoda nyári zárva tartásáról, és az óvodai felvételi 

körzetek meghatározásáról 

1. Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulása Társulási Tanácsa 2015/2016. nevelési évtől a Bucsa Község Napközi Otthonos 

Óvoda felvételi körzetét az alábbiak szerint határozza meg: 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Bucsa székhely: 

               -Bucsa község közigazgatási területe. 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Kertészsziget telephely:  

                   -Kertészsziget közigazgatási területe, és Szeghalom közigazgatási területébe 

tartozó Töviskes külterületi lakott hely. 

2. A Társulási Tanács a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda nagyobb létszámú 

gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételi időpontját Bucsa székhelyen és a 

Kertészszigeti feladat ellátási helyen is: 2015. május 5. napjától 2015. május 09. napjáig 8 

órától 12 óráig.  

 

3. Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának ideje Bucsa székhelyen:  

2015. július 13-tól  2015. augusztus 27-ig.  

Kertészsziget feladat ellátási helyen: 2015. július 13-tól 2015. augusztus 27-ig. 

 

4.  Felhatalmazza a Társulási Tanács a jegyzőt, valamint az intézményvezetőt, hogy a fenti 

rendelkezéseket helyben szokásos módon tegye közzé, és végezze el az ezzel kapcsolatos 

további jelentéseket. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 

 
TÁJÉKOZTATÁS 

 

A 2015-2016. évre vonatkozó óvodai beiratkozás folyamatáról és annak időpontjáról 

 

 

Az óvodai beíratás időpontja Bucsán: 2015. május 5-8. délelőtt 8,00 órától 12,00 óráig 

Kertészszigeten: 2015. május 5-8. délelőtt 8,00 órától 12,00 óráig 

A beíratáshoz szükséges: 

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány, 

- a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint 

 

Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét. 

 

2015. szeptember 01-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti köznevelési törvény. NKt. 95. § 

(7) bek. 

 

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 



5 

 

napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

A kötelező óvodába járás 2015. szeptember 01-től hatályos, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 

2012-ben születtek és 2015. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Lehetséges  felmentést kapni a 3. éves 

kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti és a jegyző adhatja meg az óvodavezető 

és a védőnő egyetértésével. 

 

NKt. 8. §: A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és 

az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév 

betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 

képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

Az Nkt. 49.§-a alapján (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). 

Az óvodai felvételről az óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2015. május 15-ig értesít a szülőket. 

 

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, 

valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik. 

 

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve, kérjék az 

előjegyzésbe vételt. 

 

 Bucsa, 2015. március 18. 

                                                            Dr. Nagy Éva  

                                                           jegyző 

 

  

 

3. napirendi pont: Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Mivel nem volt bejelentés és több napirendi pont sem volt, 

megköszönte a Társulási Tanács tagjainak részvételét és az ülést 13,55 órakor bezárta.  

 

 

 

Kmf. 

   

   

 

    Kláricz János                                                              Dr. Nagy Éva 

         elnök                                                                          jegyző  

 

  

 
 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  

 


