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 Előterjesztés 

A 2017/2018. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás  

időpontjának meghatározásáról 
 

1. előterjesztés száma: 49/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)  83.§ (2) bekezdése 

szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról az óvodai általános felvételi időpontról. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 

(továbbiakban R.) 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról. 

 

A R. 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a 

között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 

összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda hon-

lapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint 

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a 

fenntartó nem települési önkormányzat. 

 

A R. (1a) bekezdés értelmében a fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza: 

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, 

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, 

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre 

az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről, 

g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 

h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a be-

iratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint 

i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 
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Az intézményvezető asszony egyetértésével a fentiek értelmében a 2017/2018-as nevelési évre 

 – mindazon gyermekek beiratkozására, akik 2017. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik élet-

évüket – a következő időpontot javaslom:  

 

Az óvodai beíratás időpontjai tagóvodánként: 

- Bicske Városi Óvoda   Árpád utca 13.  2017. május 2. (kedd) 8-17 óra 

- József Attila utcai tagóvoda József A. u. 9.  2017. május 3. (szerda) 8-17 óra 

- Kakas tagóvoda  Apponyi A. u. 2/a. 2017. május 4. (csütörtök) 8-17 óra 

 

Az óvoda felvételi körzethatárok az óvoda honlapján elérhetőek. Az óvoda köteles felvenni, át-

venni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Bicske, 2017. március 6. 

 

 

        Pálffy Károly 

        polgármester 

 

  

1. melléklet a 49/2017 számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A 2017/2018. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.) A Bicske Város Óvoda tagóvodánkénti 2017/2018. nevelési évre szóló beiratkozás idő-

pontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- Bicske Városi Óvoda   Árpád utca 13.  2017. május 2. (kedd)         8-17 óra 

- József Attila utcai tagóvoda József A. u. 9.  2017. május 3. (szerda)       8-17 óra 

- Kakas tagóvoda  Apponyi A. u. 2/a 2017. május 4. (csütörtök)  8-17 óra 

 

2.) Az óvodába történő jelentkezés módját meghatározó fenntartói hirdetményt a határozat 1. 

számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenntartói hirdetmény helyben szokásos 

módon történő közzétételéről. 

 

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: polgármester 
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1.számú melléklet a _____/2017. (___) számú határozathoz 

 

H I R D E T M É N Y 

óvodai felvételről 

Tisztelt Szülők! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése 

szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

A nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § alapján az óvodai nevelés a 

gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében 

folyik. 

 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdés alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. nap-

jáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozáson vesz részt. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptem-

ber 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. 

 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdés alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, 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.  

 

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérhe-

ti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

 

A R. 20. § (2) bekezdése alapján a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály 

alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által 

közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. 

 

A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 

247. § (1) bekezdés a.) pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete 

vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést kö-

vet el. 

 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdés alapján a jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények eseté-

ben a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyer-

mek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyer-

mek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 

ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 

A R. 20.§ (2a) bekezdés szerint az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján fel-

mentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra a meghatá-

rozott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt 

biztosító óvoda vezetőjéhez. 
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A R. 20.§ (2) bekezdés szerint a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 

ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének 

utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiá-

nyában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

 

A R. 20.§ (4) bekezdés rendelkezési alapján az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kére-

lemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formá-

ban közli a szülővel. 

 

Nkt. 37. § (2) bekezdés szerint az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a 

tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogorvoslati eljárást megindító kérelmet 

nyújthat be az óvodavezetőnél. 

Nkt. 37.§ (3) bekezdés alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel 

és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem 

tekintetében. 

 

Óvodai beiratkozás helye és időpontja 

 

A Bicske Város Óvoda tagóvodánkénti beiratkozás időpontját: 

 

Bicske Városi Óvoda   Bicske, Árpád utca 13. 2017. május 2. (kedd)         8-17 óra 

József Attila utcai tagóvoda József A. utca 9.  2017. május 3. (szerda)       8-17 óra 

Kakas tagóvoda  Rózsa utca 1.   2017. május 4. (csütörtök)  8-17 óra 

 

Óvodai beiratkozáshoz szükséges okmányok 

 

Gyermek: születési anyakönyvi kivonata, 

      lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

                 társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány, 

 

Szülő:      személyi azonosító okmányai 

 

 

Bicske, _______________ 

 

 

 

 

 

 

        Pálffy Károly  

                   polgármester 


