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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

                    Telefon: (28)- 507-132      

                                                                      „Nyílt ülésen tárgyalandó”  
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2021. februári ülésére 

 
 

Tárgy: Óvodai beiratkozások időpontjának meghatározása  
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) 
bekezdése értelmében:  

„8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-
oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi 
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.” 

 
A gyermekek óvodakötelezettsége alóli felmentés szabályai az alábbiak szerint változtak: 
„Nkt. 8. §  (2) 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. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 
negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést 
engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, 
csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.” 
 
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodai felvétel 
időpontjáról és meghatározza az indítható csoportok számát az alábbiak szerint: 
„83. § (2) bekezdés: A fenntartó 
b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az 
óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,” 
 
Az óvodai felvétel módjáról az Nkt. 49.§-a az alábbiakban rendelkezik: 

„49. §  (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.   
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(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 és az óvodai jogviszony létesítéséről a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (9)-(10) bekezdés az alábbiak szerint 
határozza meg a felvétellel kapcsolatos eljárást az életvitelszerű ott lakással kapcsolatban. 
 

„20. § (9) Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, 
ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául 
használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában 
a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját 
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely 
körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő 
lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az 
Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett 
bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű 
körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon 
belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét 
igazoló nyilatkozatot. 

(10) Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság 
felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, 
illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen 
körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, 
illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a 
gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a 
családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező 
felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.” 

 
 
Az EMMI rendelet 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja meghatározza a beiratkozás idejét és 
közzétételének helyét és a 20. § (1a) bekezdése a hirdetmény tartalmát. 
„20. § (1) 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 
honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint 
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a 
fenntartó nem települési önkormányzat. 
(1a) A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, 
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 
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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 
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint 
i) a jogorvoslati eljárás szabályait.” 
„20. § (1d)   A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének 
megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt 
nyert vagy felvétele elutasításra került.” 
 
Az óvodába történő jelentkezés módja: 
A szülő a meghirdetett időpontban felkeresi az Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetőjét és kéri 
a gyermeke óvodába történő felvételét. A jelentkezéshez szükség van a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatára, oltási könyvére, a szülő (gondviselő) személyazonosító 
igazolványára, a szülő (gondviselő) lakcímet igazoló hatósági igazolványra és a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosítóra és lakcímet igazoló hatósági igazolványra. 
A jelentkezés módja a járványhelyzet miatt változhat. 
 
Beiratkozás és az óvodai felvétel időpontja: 
Az óvodai előjegyzés, beíratás időpontjára az óvodavezető az alábbi időpontot javasolja: 
2021. május 3-6-ig 8-17 óráig. 
 
Mindezek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021/2022. 
nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja: 2021. május 3-6-áig 8-17 óráig között 
zajlik.  
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a lakosság tájékoztatásáról a mellékelt 
felhívással a helyben szokásos módon.  
 
Határidő: Az óvodai felvétel esetében: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

 
 
           
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2020. február 4. 
 
 
 
 Juhász István 
 polgármester 


