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dr . Negyela Katalin aljegyző

ELŐTERJESZTÉS
a 2020/2021-es nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (2) bekezdés
b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános
felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. A nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. §-a
rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.
Az alábbiakban az előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjára tesz javaslatot.
A 20/2012. (VIII.31.) számú EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében, 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.
A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza:
- az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről,
- az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
- a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
- az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről,
- a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
- 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 30. nap.
A 2016/2017-es nevelési évtől, azaz 2016. szeptember 1-től a kötelező óvodai nevelésben
résztvevők köre öt éves korról három éves korra változott.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján 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 az érintett településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek
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abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 2020. január 1-jétől 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, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett
jog gyakorlásáról.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése 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 49. § (2) bekezdése szerint 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.
A 49. § (3) bekezdés értelmében, 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.
Az óvodai beíratás napjának meghatározására az intézményvezető tett javaslatot.
A fentiek értelmében a 2020/2021-es nevelési évben:
Aszódi Napsugár Óvodában a 2170 Aszód Szent Imre u. 1. szám alatt
2020. április 27. 8.00 - 12.00 óráig és 2020. április 28. 13.00 - 16.00 óráig,
a „Szivárvány” Tagóvodában 2170 Aszód, Falujárók útja 5. szám alatt
2020. április 29. 8.00 - 12.00 óráig, és 2020. április 30. 13.00 - 16.00 óráig,
javasoljuk mindazon gyermekek beiratkozását, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik
harmadik életévüket.
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben
indítható óvodai csoportok számát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó határozati
javaslatokat fogadja el.

Határozati javaslat:
Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2020. ( III. 25. )
határozata a 2020/2021-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontjának
meghatározásáról
1. Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Aszódi
Napsugár Óvodában a 2170 Aszód Szent Imre u. 1. szám alatt, 2020. április 27. 8.00
- 12.00 óráig és 2020. április 28. 13.00 - 16.00 óráig, a „Szivárvány” Tagóvodában
2170 Aszód, Falujárók útja 5. szám alatt 2020. április 29. 8.00 - 12.00 óráig, és 2020.
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április 30. 13.00 - 16.00 óráig szervezi meg a beiratkozást. A Képviselő-testület felkéri
a jegyzőt a határozat mellékletét képező a beiratkozásról szóló fenntartói hirdetmény
közzétételére.
Felelős: Dr. Ballagó Katalin jegyző
Nyíriné Gazdik Andrea óvodavezető
Határidő: döntést követően azonnal
2.
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Aszódi
Napsugár Óvodában a 2020/2021-es nevelési évben indítható csoportok számát a beiratkozás
után határozza meg.
Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester
Határidő: 2020. május
Aszód, 2020. március 10.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Látta: Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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Melléklet: Aszód Város Képviselő-testületének …./2020. ( III. 25.) számú határozatához

HIRDETMÉNY
a 2020. évi óvodai beiratkozás rendjéről
Tisztelt Szülők!
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről
való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.
EZEKEN

A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT A GYERMEKEKET, AKIK 2020. AUGUSZTUS 31.
NAPJÁIG BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET, ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK.

1. A 2020/2021. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai
beíratásának időpontja, helye Aszód városban:
A BEÍRATÁS HELYE: ASZÓDI NAPSUGÁR ÓVODA 2170 ASZÓD, SZENT IMRE U. 1.
IDEJE:
2020. ÁPRILIS 27. (HÉTFŐ)
8.00 - 12.00 ÓRÁIG ÉS
2020. ÁPRILIS 28. (KEDD)
13.00 - 16.00 ÓRÁIG,
A BEÍRATÁS HELYE: SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA 2170 ASZÓD, FALUJÁRÓK ÚTJA 5.
IDEJE:
2020. ÁPRILIS 29. (SZERDA)
8.00 - 12.00 ÓRÁIG, ÉS
2020. ÁPRILIS 30. (CSÜTÖRTÖK)
13.00 - 16.00 ÓRÁIG.
2. Az óvoda felvételi körzete: Aszód város közigazgatási területe.
3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek TAJ kártyája.
4. Az óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek.
5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2020. május 21-ig írásban megküldi a
szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
6. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Aszód
Város Jegyzőjéhez. 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.
7. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az
évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben
meghatározott időpontban.
8. 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.
Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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