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E L Ő T E R J E S Z T É S  
– a Képviselő-testülethez - 

 

 

az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és a fenntartói hirdetmény 

elfogadására 

 

 

 

 
 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 

FÖLDES, 2023. FEBRUÁR 24.

6. 

  

Előterjesztő: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 

Készítette: Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző  

Mezőfalvi Szilvia Szabina igazgatási ügyintéző        



Tisztelt Képviselő- testület!  

A Kállay László Óvoda vezetője megküldte az óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározására vonatkozó javaslatát, melyet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése b) pontja alapján a 

fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, 

az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-a 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 

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. 

 

Tekintettel arra, hogy az intézményvezető a beiratkozást 2023. április 24-25-26. napokon 

tervezi, a hirdetmény határidőben történő közzététele érdekében szükséges az óvodai 

beiratkozás időpontjának meghatározásáról és a fenntartói hirdetmény elfogadásáról döntés 

hozni. 

 

A kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni. 

 

Földes, 2023. február 9. 

 

        Jeneiné dr. Egri Izabella 

         polgármester  



 

1. sz. melléklet az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és a fenntartói 

hirdetmény elfogadására irányuló előterjesztéshez 
 

 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő Testülethez, hogy a Kállay László Óvoda 2023/2024-es 

nevelési évére történő beiratkozás időpontjáról, illetve a beiratkozással kapcsolatos fenntartói 

hirdetmény elfogadásáról döntésüket meghozni szíveskedjenek. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdése b) pontja alapján  

- a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról,  

- az óvodai általános felvételi időpontról, ….. 

 

Intézményünkben a beiratkozás időpontját 2023. április 24-25-26 napokon meghatározni 

szíveskedjenek. 

 

 

 

Földes, 2023. február 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Hegyesné Hadházy Mariann 

óvodavezető 

 



FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2023. (II.24.) számú 

H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E  

az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására és fenntartói hirdetmény 

elfogadásáról 

 

 

A Képviselő-testület 

Földes Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő Kállay László Óvoda 2023/2024. 

nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás idejét 2023. április 24-25-26. (hétfő, kedd, 

szerda) 800-1600 időtartamban h a t á r o z z a  m e g . 

 

Az óvodai beiratkozás tervezett időpontját és feltételeit tartalmazó hirdetményt – a határozat 

mellékletében foglaltak szerint – elfogadja . 

 

 

F e l h a t a l m a z z a  a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti fenntartói 

hirdetmény közzétételéről, valamint intézményvezető részére történő továbbításáról  

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2023. március 1. 

Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 

 

 

 

Földes, 2023. február 24.  

        Jeneiné dr. Egri Izabella 

         polgármester 

 

 
 

 

 



/2023. (II.24.) határozat melléklete  

 

HIRDETMÉNY 

ÓVODAI BEÍRATÁS A 2023/2024-ES NEVELÉSI ÉVRE 

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

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 

köteles részt venni. 

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 01. 

előtt születtek és még nem járnak óvodába. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betölti feltéve, hogy minden, a felvételis körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Földes Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában működő Kállay László Óvoda felvételi 

körzete Földes nagyközség közigazgatási területe. 

 A beiratkozás időpontja: 

2023. április 25. (hétfő): 8.00-16.00 óra 

2023. április 26. (kedd): 8.00-16.00 óra 

2023. április 26. (szerda): 8.00-16.00 óra 

 

A beiratkozás helye: Kállay László Óvoda titkársági iroda, 4177 Földes, Rákóczi u. 11. 

Telefon: 54 464 068 

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap letölthető az óvoda www.foldesovoda.hu 

holnapjáról. 

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.  

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 Hajdú-Bihar Vármegyei 

Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala 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, továbbá tartós gyógykezelés 

alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az 

Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. 

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is 

benyújtható. 



Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 

arról a szülő köteles a beíratás idejének – jogszabályban előírt - utolsó naptári napját követő 15 

napon belül, azaz 2023. 06.04-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.  

Az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a 

jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. 

A beíratáshoz szükséges okmányok, dokumentumok: 

- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (személyi 

igazolvány vagy útlevél) -amennyiben rendelkezésre áll  

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),   

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,  

- a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, útlevél 

vagy vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

- a gyermek TAJ kártyája, 

-  kötelezően beadandó védőoltások meglétét igazoló védőnői igazolás, 

- a gyermek egészségi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét igazoló 

dokumentum (pl. orvosi igazolás, szakértői vélemény). 

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére az óvoda 

alkalmas. 

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2023.05.26-ig értesíti írásban a szülőt. 

A szülő az óvodavezető döntése ellen a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül Földes 

Nagyközség Jegyzőjének címzett, de a Kállay László Óvodához benyújtandó jogorvoslattal 

élhet. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő 

felügyeleti vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ 

el, és pénzbírsággal sújtható. 

 

Földes, 2023. február 24. 

 

Jeneiné dr. Egri Izabella 

        polgármester 

 

 

 


