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ELŐTERJESZTÉS 
- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba történő jelentkezés 
módjának, valamint óvodai általános felvételi időpontnak a meghatározása 

a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan 

Tisztelt Bizottság! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdése szerint az 
óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor 
kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

Az Nkt. 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." 
Ez a kötelezettség ebben az évben a 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. közötti időszakban 
született gyermekekre vonatkozik. A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is 
teljesíthető. 

Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése alapján 11 a jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a 
fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja." 

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, 
valamint az óvodai általános felvételi időpontról. Ezt a hatáskört a Közgyűlés és bizottságai feladatai és 
hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdés 3. pontja 
alapján a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság gyakorolja. 

Az Nkt. 49. § (2) és (3) 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. Az 
óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a 
továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). A szülők szabad intézmény-választási jogukat az óvodák 
esetében is gyakorolhatják. 

Az óvodai jelentkezéshez Jelentkezési lap kitöltése szükséges, mely lapon a szülő 3 óvodát (feladatellátási 
helyet) jelölhet meg az önkormányzat által fenntartott 34 telephely közül, amely lehet nem körzetes is. A 
megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét tükrözi. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai 

beiratkozásra a tárgyév április 2.0-a és május 2.0-a között kerül sor. 
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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. 

Az EMMI rendelet 20. §{la) bekezdése szerint a fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról, 
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 
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 huszonegyedik munkanap, valamint 
i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 

A Szociális és Köznevelési Osztály az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás meghatározását - a 
korábbi években kialakult gyakorlat figyelembe vételével - a határozati javaslat melléklete szerinti 
tartalommal, a beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint javasolja elfogadni. 

Az óvodai beiratkozás javasolt időpontja: 2018. május 2.-3. (Szerda-Csütörtök) 7.30-18.00 óra 

A jelentkezési határidő előtt a város honlapján, helyi médiákban, a helyben szokásos módon történik a 
beiratkozás időpontjának, valamint az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás közzététele. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, az előterjesztést megtárgyalni, az óvodai beiratkozás meghatározásáról szóló 
határozat tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. március 19. 

N y R E G Y H z 

Tisztelettel: 
Dr. Krizsai Anita 
osztályvezető 
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Határozat-tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSE 

KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

.. ./2018. (Ill. 27.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba történő jelentkezés 
módjának, valamint óvodai általános felvételi időpontnak a meghatározásáról 

a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan 

A Bizottság 

az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 
30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a következő 
határozatot hozta: 

1./ a 2018/2019. nevelési évre az óvodába történő általános felvételi időpontokat az alábbiak szerint 
határozza meg: 

a beiratkozás időpontja: 2018. május 2.-3. (Szerda-Csütörtök) 7.30-18.00 óra 

2./ elfogadja az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjét a 2018/2019. nevelési év 
általános felvételi időszakára a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

Nyíregyháza, 2018. március 27. 

A határozatról értesül: 
1. címzetes főjegyző 
2. Eszterlánc Északi óvoda Nyíregyháza, Tas u. 1-3. 
3. Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u. 8. 
4. Búzaszem Nyugati Óvoda Nyíregyháza, Búza u. 7-17. 
S. Tündérkert Keleti Óvoda Nyíregyháza, Kert köz 8. 
6. lrattá 

NYÍREGYHÁZ 

Halkóné dr. Rudolf Éva 
a bizottság elnöke 
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A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság „„ .... ./2018. (111.27.) számú határozatának melléklete 

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendje 

1. Az óvodai jelentkezéshez a „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormányzati fenntartású 
óvodába a 2018/2019. nevelési évre" című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet bármelyik 
önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a 
http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt 
intézményben kell leadni 2018. május 2.-3. (Szerda-Csütörtök) 7.30-18.00 óra között. 

2. A jelentkezési lapon a szülő 3 önkormányzati óvodát/tagóvodát jelölhet meg, amely lehet nem 
körzetes is. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. A 
jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda körzetes vagy nem körzetes, illetve 
munkahelyhez közeli intézmény. 

3. Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a 
http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon. 

4. A gyermekek felvételéről, átvételéről az óvoda vezetője dönt az általa vezetett intézmény 
vonatkozásában. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 49. § (2) bekezdése szerinti bizottságot 
szükséges szervezni, amely javaslatot tesz a felvételre. A bizottság tagjai: a Köznevelési, Kulturális és 
Sport Bizottság elnöke, az óvodák intézményvezetői és a Szociális és Köznevelési Osztály 
osztályvezetője illetve akadályoztatás esetén az általuk delegált személyek. 
Az Nkt. 8.§ (1) bekezdés értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden nyíregyházi lakóhelyű vagy 
tartózkodási helyű 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesítette. 

S. Az óvoda vezetője - legkésőbb 2018. június 1. napjáig - dönt az óvodához eljuttatott felvételi 
kérelmekről, s döntéséről írásban értesíti a szülőt a 20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet 20. § (4) 
bekezdése alapján. A felvételről szóló értesítést, vagy az elutasításról szóló határozatot az óvoda 
vezetője megküldi a szülő részére. A szülő, amennyiben azt az óvodai jelentkezési lapon -az 
elektronikus elérhetőség megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke 
melyik óvodába nyert felvételt, vagy felvétele elutasításra került. 

6. Beiratkozáshoz szükséges okiratok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa (lakcímkártya), sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakvélemény másolata, 
munkáltatói igazolás a körzetben dolgozó szülőtől, amennyiben nem a körzetben lakik. 

7. Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő 
a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az 
eljárást megindító kérelmet Nyíregyháza Megyei Jogú Város főjegyzőjének címezve, de a döntést 
hozó óvoda címére „felül bírálati kérelem" hivatkozással kell 1 példányban írásban benyújtani. 
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Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 8 napon belül továbbítja a főjegyző 
részére. A benyújtott kérelem tárgyában a főjegyző az Nkt. 37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) 
bekezdése alapján hoz döntést. A szülő az Nkt. 38. § (4) bekezdése alapján jogszabálysértésre 
hivatkozással a jegyző döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc 
napon belül. 

8. Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül azt 
is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű tartózkodást 
megalapozó okirat számát. 



HIRDETMÉNY 

Az óvodai felvételről 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatja 
az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai jelentkezés 
időpontja: 

2018. május 2.-3. (Szerda-Csütörtök) 7.30-18.00 óra között 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 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 foglalkozásokon vesz részt. 
Az óvodába a 2018/2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31. napjáig született gyermekek beíratása 
kötelező. 

Az óvodai jelentkezéshez a „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormányzati fenntartású óvodába a 
2018/2019. nevelési évre" című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati 
fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról. 
A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézményben kell leadni 
Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a 
http://varoshaza.nyiregyháza.hu oldalon. 

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, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést 
követ el". 

A gyermekek felvételéről a jelentkezés utolsó határnapját követő 21 munkanapon belül hoz döntést az érintett 
intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos 
határidőn belül a gyermek szülője/törvényes képviselője Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjének címzett, 
de az érintett óvodának átadott jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be. 

A napi négy órában óvodai nevelésre 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, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőt. 

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás kezdő 
napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőhöz, a másolatát pedig a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. 
Ha a szülő nem önkormányzati (pl. egyházi, egyéb) fenntartású óvodába kívánja beíratni a gyermekét, akkor a 
felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, a másolatát küldi meg a területileg illetékes jegyzőnek. 

Nyíregyháza, 2018. március 28. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

-------



ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP 

nyíregyházi önkormányzati fenntartású óvodába a 2018/2019. nevelési évre 

Gyermek Neve: ___________________________ ~ 

Születési hely, idő:---------------------------
TAJ száma: _____________________________ _ 

Anyja neve: _____________________________ _ 

Anyja születési neve: __________________________ _ 

Apa neve: _____________________________ _ 

A gyermek állandó lakóhelye: _______________________ _ 

Bejelentési idő:-----------
A gyermek tartózkodási helye: ______________________ _ 

Bejelentési idő: __________ _ 

Gyermek állampolgársága: ________________________ _ 

Szülő telefonszáma: __________________________ _ 

Kérem, hogy az alábbi e-mail címen értesítsenek gyermekem óvodai felvételéről, vagy annak 
elutasításáról: ____________________________ _ 

Jár-e Bölcsődébe a gyermek? IGEN NEM 

A Bölcsőde neve: ___________________________ _ 

A szülő 

Óvoda neve 
Nem körzetes 

munkahelyéhez Körzetes óvoda* 
óvoda* 

közeli óvoda* 

1. 

2. 

3. 

*Kérjük jelölje meg „X"jellel a megfelelőt! Ugyanaz a feladatellátási hely nem jelölhető meg többször. 



A jelentkezés elbírálásakor figyelembe vehető szempontok:-------------

Halmozottan Hátrányos Helyzetű a gyermek? IGEN NEM 

Sajátos nevelési igényű gyermek.:....: ---------------------

Tartós betegség vagy fogyatékosság,'-:---------------------
Testvér{ek) neve, iskolája, óvodája neve: ___________________ _ 

Beadási határidő az első helyen megjelölt óvodában: 2018. május 2.-3. 

Ezen jelentkezési lap nem helyettesíti az óvodai beiratkozást! Egy gyermek részére csak egy 

jelentkezési lap tölthető ki. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a 

jelentkezési sorrendet a szülő felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel egyetértésben jelöltem 

meg. 

Alulírott ------------- {név) szülő / törvényes képviselő magam, és a jelen 

dokumentumban megjelölt gyermek nevében eljárva a felvételi eljárás, és az óvodai nevelés kapcsán 

tudomásul veszem, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény S. § (1) bekezdés b) pontja alapján a köznevelési intézmény a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott módon kezeli a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

41. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat, mely adatok kezeléséhez ez úton is hozzájárulok. 

Kelt: _______ , __ év ___________ hó _____ nap 

Csatolandó mellékletek: 

szülő /törvényes képviselő 
aláírása 

./ Szakértői vélemény a gyermek sajátos nevelési igényéről. 

./ A település jegyzőjének határozata a gyermek halmozottan hátrányos helyzetéről. 

./ Munkáltatói igazolás arról, hogy a gyermek szülője a felvételi körzetben dolgozik . 

./ Nem Magyar Állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén 
tartózkodásra jogosító engedélyének másolata. 



JEGYZŐ ÉRTESÍTÉSE 
ÓVODAKÖTELEZETTSÉG KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ TEUESÍTÉSÉRŐL 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 

Tisztelt Főjegyző Úr! 

Alulírott szülő/törvényes képviselő a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek 
eleget téve értesítem Önt, hogy gyermekem óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét a jövőben az 
alábbi külföldi nevelési intézményben teljesíti. 

Szülő adatai: 

a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő neve 
a szülő nyíregyházi lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye: 
a szülő levelezési címe: 
a szülő e-mail címe, telefonszáma: 

Gyermek adatai: 

a gyermek neve: 
a gyermek születési helye, ideje: 
a gyermek anyjának születési neve: 
a gyermek nyíregyházi lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye: 
a gyermek jelenlegi óvodája: 

A külföldi nevelési intézmény adatai: 

1 Omág/vám< 
Az ioté,méoy oeve, dme 

Gyermekem a fenti külföldi nevelési intézményben létesített jogviszonyának igazolását az értesítésemhez 
csatoltan mellékelem. 

Nyíregyháza,201. év .................... hó „„„„ .. nap 

a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő aláírása 

Melléklet: 1 db intézményi jogviszony igazolás 
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JEGYZŐI KÉRELEM 
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 

Tisztelt Főjegyző Úr! 

Alulírott .... „.„ .......... „ .......... „ ........ „ ........ „ ............. „„ ... (a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő neve) azzal a 
kéréssel fordulok Önhöz, hogy gyermekem számára ...................................................................... -ig {legfeljebb a 
gyermek ötödik életévének a betöltéséig kérhető) szíveskedjen felmentést adni a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól. 

Kérelmemet az alábbiakkal indokolom: 

Szülő adatai: 

a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő neve 

a szülő nyíregyházi lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye: 

a szülő levelezési címe: 
a szülő e-mail címe, telefonszáma: 

Gyermek adatai: 

a gyermek neve: 

a gyermek születési helye, ideje: 

a gyermek anyjának születési neve: 
a gyermek nyíregyházi lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye: 
a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint kötelező felvételt biztosító óvoda neve: 
illetve ha már óvodás, az óvoda neve: 

Nyíregyháza,201 ...... év .................... hó .......... nap 

a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő aláírása 


