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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2023. február 15.-i ülésére 
 
Tárgy: Az óvodai és bölcsődei beíratás időpontjának meghatározása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése 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. A szülő – tárgyév 
április 15. 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, 
különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv 
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
sajátos helyzete indokolja.  
A köznevelési intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 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, ennek hiányában a helyben szokásos módon. 
 
A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő 
részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat 
vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott 
időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. 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 hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával 
jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben 
külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. 
 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot 
igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági 
igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.  
 
Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben 
meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és 
hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés 
nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni 
kell.  



 
A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde bölcsődéje a Segesd közigazgatási 
területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől 3 éves korig 
biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátását. Tekintettel arra, hogy a jogszabályok a 
bölcsődébe történő felvételre vonatkozóan nem rendelkeznek annak fenntartó általi 
meghatározásáról, a bölcsődébe – az engedélyezett létszám feltöltéséig – a felvétel 
folyamatosan történik. 
A szülő gyermeke bölcsődei felvételét az adott évre, valamint a következő nevelési évre is 
kérheti. Üres férőhely esetén a gyermek azonnal felvételt nyer. A döntésről a szakmai 
vezetőírásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt). A bölcsődei ellátás megkezdésekor a 
szakmai vezető a szülővel (törvényes képviselővel) megállapodást köt.  
 
Az intézményvezető javaslata alapján kérem a döntés meghozatalát! 
 
Határozati javaslat: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (…...) önkormányzati 
határozata az óvodai beíratás időpontjáról.   

   
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése alapján az óvodai 
beíratás időpontját a következők szerint állapítja meg: 
 

• 2023. április 26. – 2023. április 27.  900 – 1600 óráig. 
 
2./ A beiratkozás helye a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 
székhelye: Segesd, Szabadság tér 6. 
 
3./ A polgármester és az intézményvezető gondoskodik az óvodai beíratás 
időpontjának helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Pékó Gábor alpolgármester és Takács Márta intézményvezető  

 

Segesd, 2023. február 9. 

 

 Pékó Gábor 
 alpolgármester 
 


