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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 (a 
továbbiakban: ER) 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról. 
 
Az ER 20. § (1) bekezdése szerint, 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 
közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény 
közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, annak hiányában a 
szokásos módon. 
 
 A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza: 
-  az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése, valamint a nevelési év meghatározásának 
szabályait 
- az óvodai beiratkozás időpontját 
-  a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok szükségességét 
- az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményeket 
- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét, a   nevelésükre az 
alapító okiratuk szerint jogosult óvodákat és azok elérhetőségét 
- az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 
- továbbá a jogorvoslati eljárás szabályait, 
- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a 
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.  
 
Az Nkt. 49. §-a alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a 
gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 
 
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 bizottságot szervez, amely javaslatot 
tesz a felvételre. 
 
A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét. Az óvoda köteles felvenni, 
átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.  
 
A törvény alapján óvodai korú pulai gyermekek a Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 
intézménybe mint körzeti intézménybe javasolt beíratni. 
 
Fentiek értelmében javaslom, hogy a 2019/2020-0s nevelési évre az óvodás korú gyermekek 
jelentkezése Pula Községben a következő időpontokban történjen: 
 

2019. április 24-én (szerda) 08.00 - 17.00 óráig, 
2019. április 25-én (csütörtök) 08.00 - 17.00 óráig. 

 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a javaslat szerint ezeken a napokon kell tehát beíratni azokat a 
gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal 
még nem rendelkeznek. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az 
óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ 
el. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 



óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 
kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
 
 
Pula, 2019. március 22. 

Szenger István Bálint 
polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 
 

……/2019. (………) ….. határozata  
a körzeti óvoda és bölcsőde 2019/20-as nevelési évre vonatkozó 

beiratkozási időpontjainak meghatározásáról 
 

Pula Község Önkormányzatának képviselő-testülete „A 
körzeti óvoda és bölcsőde 2019/20-as nevelési évre 
vonatkozó beiratkozási időpontjainak meghatározása” 
szóló előterjesztést megtárgyalta arról a következő 
határozatot hozta: 
 
1./ Pula Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2019/20-as 
nevelési évre vonatkozó beiratkozási időpontokat 2019. 
április 24. napján (szerda) 08.00 - 17.00 óra között és 
2019. április 25. napján (csütörtök) 08.00 - 17.00 óra 
között állapítja meg. 
2./ Pula Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde felvételi 
körzetét. a 2019/20-as nevelési évre vonatkozóan 
változatlanul fenntartatja. 
 
Határidő: értelem szerint   
Felelős:   Szenger István Bálint polgármester 


