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Tisztelt Bizottság!
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2.3.6.
pontja alapján a Humán Bizottság átruházott hatáskörében dönt az óvodába történő
jelentkezés módjáról és az óvodai általános felvételi időpontról az önkormányzati
fenntartású óvoda tekintetében.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az óvodai felvétel,
átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő a gyermek felvételét, átvételét bármikor
kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvodába a gyermek – a törvényben
foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek
körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről 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 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 óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda
körzetében lakik. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint 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 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. Ha az óvodavezető által
szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja
be, úgy a bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás
kezdeményezésével ellenőrizni. Ha a 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.
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Az önkormányzati óvoda egyes feladatellátási helyeinek felvételi körzetéről az előző
nevelési év elején döntött a Humán Bizottság átruházott hatáskörben, a körzetek
felülvizsgálatára annak következtében került sor, hogy 2017. augusztus 1-jétől már
csak egy önkormányzati fenntartású óvoda működik, miután a Dombóvári Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde beolvadt a Dombóvári Gyermekvilág Óvodába, amellyel annak
elnevezése is megváltozott. Az egyes tagóvodák, feladatellátási helyek körzete
tekintetében egyébként nem történt változás.
Az óvodai jelentkezés részletes szabályait a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet határozza meg.
Az óvodai beiratkozásra minden év április 20. és május 20. közötti időpontban kerül
sor, a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános
felvételi időpontról. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony
létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább
30 nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint
kezdeményezi annak közzétételét a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek
hiányában a helyben szokásos módon, valamint tájékoztatja az óvoda működésének
helye szerinti települési önkormányzatot, ha a fenntartó nem települési önkormányzat.
A fenntartói közleménynek tartalmaznia kell:
- az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év
meghatározásáról,
- 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 alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok
elérhetőségéről,
- az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, továbbá
- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap,
valamint
- a jogorvoslati eljárás szabályait.
2015. szeptember 1-jétől a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt. 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 ötödik életév betöltéséig
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A
szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét
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köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben
meghatározott időpontban. Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő napjáig
nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetőjéhez. Ha a szülő nem önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni a
gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési
kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek. A
kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően
ugyanezen eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek
óvodai felvételét.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló
gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön
teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában
közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele
esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában
meghatározott feltételekkel összhangban - az óvodavezető dönt.
A Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda vezetője azt a tájékoztatást
adta, hogy náluk közvetlenül húsvét után, április 23-án és 24-én lesz a beíratás, a
Margaréta Református Óvodában pedig szintén ebben az időszakban, 24-én és 25-én.
A 2019/2020. nevelési évre a Dombóvári Szivárvány Óvodába történő beiratkozás
időpontját az óvodavezető 2019. április 29-én és 30-án (hétfő-kedd) 8,00-17,00 óra
közötti időpontban javasolja meghatározni azzal, hogy a beíratásra ebben az évben is
csak az Óvoda székhelyén lenne lehetőség, a többi tagóvodában nem.
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Határozati javaslat
a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módjáról és időpontjáról a
Dombóvári Szivárvány Óvodába
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében
eljárva a Dombóvár Város Önkormányzata által fenntartott Dombóvári Szivárvány
Óvodában a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módját és az általános
felvételi időpontot az alábbiak szerint határozza meg:
a) Az óvodába történő jelentkezés módja:
A szülő(k)/törvényes képviselő(k) személyes megjelenésével, a kötelezően
bemutatandó iratokkal a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár székhelyén
valamennyi tagóvoda tekintetében:
Dombóvár, Zrínyi utca 10.
b) Az óvodai általános felvételi időpont:
2019. április 29-30. (hétfő-kedd) 8,00-17,00 óra között.
A Bizottság megbízza az elnököt, hogy gondoskodjon az óvodai jelentkezés módjáról
és az általános jelentkezési időpontról szóló mellékelt közlemény helyben szokásos
módon történő közzétételéről.
Határidő: 2019. március 15. – közlemény közzétételére
Felelős: Molnár Tünde bizottsági elnök
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

Molnár Tünde
bizottsági elnök
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Dombóvár Város Önkormányzatának
KÖZLEMÉNYE
a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Dombóvári Szivárvány Óvodába
(valamennyi tagóvodáját érintően) a gyermekeket a 2019/2020. nevelési évre
2019. április 29-30. (hétfő-kedd) napokon 8,00-17,00 óra közötti időpontban
lehet beíratni (az óvodai általános jelentkezés időpontja).
A beiratkozás helyszíne valamennyi tagóvoda tekintetében a Dombóvári
Szivárvány Óvoda székhelye: Dombóvár, Zrínyi utca 10.
A jelentkezéshez a szülő(k)/törvényes képviselő(k) személyes megjelenése szükséges.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
-

a gyermek nevére kiállított, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (lakcímkártya),
a szülő személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
a nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Magyarország területén
való tartózkodásra jogosító engedély másolatát.

Az óvodai beiratkozáskor ajánlott bemutatni az alábbi iratokat is:
-

-

a gyermek TAJ kártyáját,
a gyermek kötelező védőoltásait tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási
könyvét,
a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakértői
véleményét (a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra
létrehozott
gyógypedagógiai
intézményben,
konduktív
pedagógiai
intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy
egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet)
az étkezési térítési díj csökkentésére, mentességére jogosító körülményeket
igazoló dokumentumokat,
amennyiben a gyermek hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű,
vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat
(jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).

2019. szeptember 1-jétől a 2019/2020. nevelési évben az óvodába az a gyermek
vehető fel, aki
- a 3. életévét betöltötte,
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- a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a
Dombóváron lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
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 (2019. szeptember 1.) legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő az óvodai nevelésben részvételre
jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által
meghatározott időpontban. A 2019/2020. nevelési évre a 2016. szeptember 1-je előtt
született gyermekeknek kötelező a beíratása, ennek elmulasztása
szabálysértésnek minősül.
A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a
beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy
órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője,
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti,
előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőt.
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 ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei,
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Óvodai felvételre vonatkozó döntés és jogorvoslat:
A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését
írásban közli a szülőkkel legkésőbb 2019 május 30. napjáig. A gyermeket elsősorban
abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda vezetője
bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek
óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének
kikérése mellett az óvodavezető dönt.
Az óvodának a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől
számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást
indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú
döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől
számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
Egyéb információ:
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A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a Dombóvári Szivárvány Óvodába
(Dombóvár, Zrínyi u. 10.) és tagóvodáiba, a Margaréta Református Óvodába
(Dombóvár, Bezerédj u. 2/a.) és a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus
Óvodába lehet beíratni. A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére a Dombóvári
Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájában (Dombóvár III. u. 34.), a Dombóvári
Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában (Dombóvár, Petőfi u. 27.) és a
Margaréta Református Óvodában (Dombóvár, Bezerédj u. 2/a.) van lehetőség német
nemzetiségi óvodai nevelésre.
Molnár Tünde
a Humán Bizottság elnöke
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