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Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. február 25-ei rendes testületi ülésére. 

 

6. napirend 

Óvodai beíratás időpontjának és az azzal kapcsolatos „Hirdetmény” jóváhagyása 

Készítette: Fóti Péter 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) 

bekezdése, mely szerint: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 

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

foglalkozáson vesz részt. Ugyanezen törvény 83. § (2) arról rendelkezik, hogy a fenntartó dönt 

az óvodába jelentkezés módjáról, és a felvételi időpontjáról. A fenntartói döntést tovább 

szabályozza a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú 

EMMI rendelet 20.§-a szabályozza, amely meghatározza, hogy az óvodai beíratásra a tárgyév 

április 20-a és május 20-a között kerül sor és meghatározza azt is, hogy a beíratás első napja 

előtt legalább 30 nappal hirdetményt kell közzétenni az óvodai beiratkozás szabályairól és 

időpontjáról. 

 

Mindezen szabályok figyelembevételével Diósiné Besenyei Boglárka a Tordasi Mesevár 

Óvoda vezetője javaslatot tett arra, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idén április 21-én 8 

és 16 óra között, 22-én 8 és 13 óra között, valamint 23-én 13 és 17 óra között legyen a 

beiratkozás.  

 

Az óvodai beíratásról szóló hirdetménynek tartalmaznia kell  

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

meghatározásáról, 

b) az óvodai beiratkozás időpontjáról, 

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  

h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapjáról, 

i) a jogorvoslati eljárás szabályairól szóló tájékoztatást 

 

A Képviselő-testületnek, mint fenntartónak ezekről a kérdésekről határozatban kell döntést 

hoznia. Ennek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  

 

 

Juhász Csaba 

polgármester 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 



…/2020. (II. 25.) határozata 

a Tordasi Mesevár Óvoda beíratási időpontjainak meghatározásáról 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) számú 

EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Tordasi Mesevár Óvodában a 2020/21-as 

nevelési évre vonatkozóan a beíratás időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

2020. április 21-án 8.00 órától 16.00 óráig, 

2020. április 22-én 8.00 órától 13.00 óráig, illetve 

2020. április 23-én 13.00 órától 17.00 óráig. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a beíratási időpontokról szóló hirdetmény 

közzétételéről 

 

Határidő: 2020. március 20. illetve április 23 

Felelős:  Fóti Péter a hirdetmény közzétételéért 

Diósiné Besenyei Boglárka óvodavezető a beíratás lebonyolításáért 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2019. (II. 25.) határozata 

a Tordasi Mesevár Óvodában a 2020/21-as nevelési évben indítható óvodai csoportok 

létszámának meghatározásáról 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tordasi Mesevár Óvodában a 2020/21-as 

nevelési évben az indítható óvodai csoportok számát 4 óvodai csoportban határozza meg. 

 

Határidő: 2020. szeptember 1. 

Felelős: Diósiné Besenyei Boglárka óvodavezető 

 



 

HIRDETMÉNY 

A 2020/2021.-AS NEVELÉSI ÉVRE AZ ÓVODAI BEIRATÁSRÓL 

Tordas Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke 2020. augusztus 

31-ig, valamint a 2020/2021-es. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak 

előjegyzésben kerülnek), hogy a fenntartásában működő Tordasi Mesevár Óvodában az: 

ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA 

2020. április 21-án 8.00 órától 16.00 óráig, 

2020. április 22-én 8.00 órától 13.00 óráig, illetve 

2020. április 23-én 13.00 órától 17.00 óráig. 

 

 

1. A beíratás helye: Tordasi Mesevár Óvoda (2463 Tordas, Szabadság út 134) 

 

2. Az óvoda felvételi körzete: Tordas Község közigazgatási területe. 

 

3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

b) a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, 

c) a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

d) a gyermek TAJ kártyája 

e) a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány; 

f) nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország 

területén tartózkodásra jogosító engedély (kártya), regisztrációs igazolás és a szülők 

munkáltatói igazolása. 

 

4. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §. (2) 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 vesz részt. 

 

5. Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. 

 

6. A szülő köteles beíratni az állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerinti illetékes vagy a választott óvodába az óvodai nevelésre köteles gyermekét. A 

gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy 

szülője dolgozik. 

 

7. Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő 

egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva a kisgyermek ötödik 

életévének betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, de a 

beiratkozás számukra is kötelező. 

 

8. Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó 



napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

 

9. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 

felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja 

be, szabálysértést követ el. 

 

10. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt 

legkésőbb az óvodai beíratásra kiírt utolsó napot követő huszonegyedik munkanapig.  

 

11. A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel 

fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A 

jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést 

megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés 

meghozatalára utasíthatja. 

 

Tordas Község Önkormányzata 


