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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. Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre, a 

gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve 

gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az 

első nevelési év megkezdéséhez kötheti. 

 

Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel, de 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 kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, 

hároméves kort betöltött, valamint a harmadik életévét be nem töltött, de óvodába már 

felvehető gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél 

annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon. 

 

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 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 a felszólítása ellenére a szülő a védőnői 

nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az életvitelszerű körzetben lakást családlátogatás 

kezdeményezésével lehet ellenőrizni. Ha 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. 

 

Az önkormányzati óvodák felvételi körzeteiről még a 2019. szeptember 1-jén kezdődő 

nevelési év elején döntött a Humán Bizottság átruházott hatáskörben; a körzetek 

felülvizsgálatára annak következtében került sor, hogy 2019. augusztus 1-jétől újból 

két önkormányzati fenntartású óvoda működik, miután a Dombóvári Szivárvány 
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Óvodából kivált a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde. Az egyes 

feladatellátási helyek körzete tekintetében egyébként nem történt változás, a 

Szivárvány Óvoda és Zöld Liget Tagóvoda felvételi körzete megegyezik. 

 

Az óvodai jelentkezés részletes szabályait továbbra is a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet határozza meg a köznevelési törvény tavaly nyáron változott 

rendelkezéseivel együtt. 

 

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 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 – 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 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 (felmentést engedélyező 

szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek 

esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.  

 

Ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról 

értesíteni az Oktatási Hivatalt, amely az óvodaköteleseket nyilvántartja. A járási 

hivatal hivatalból, valamint az Oktatási Hivatal jelzése alapján elrendeli és felügyeli az 

óvodába járási kötelezettség teljesítését. Ha szülő nem tesz eleget a beíratási 

kötelességének, az szabálysértésnek minősül, illetve gyermekvédelmi eljárást is von 

maga után. Az elmúlt két évhez hasonlóan az Oktatási Hivatal áprilisban értesítést 

küld azon gyermekek szüleinek, akiknek az óvodáztatási kötelezettsége 2022. 

szeptember 1-jén kezdődik. 

 

Az óvoda vezetője 

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, 

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 

közli a szülővel. 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 óvodába felvett 

gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
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előmozdításáról szóló törvényben meghatározott feltételekkel összhangban – az 

óvodavezető dönt. 

 

A 2020. és a 2021. évben a koronavírus-járvány miatt a beiratkozás sajátosan alakult, 

emberi erőforrások minisztere utasításban írt elő kötelezettségeket. Két évvel ezelőtt a 

kötelező felvételt biztosító óvodáknak legkésőbb a megszabott napon (2020. április 

21-én) automatikusan fel kellett venni azokat gyermekeket, akik vonatkozásában nem 

érkezett jelzés arról, hogy másik, nem önkormányzati fenntartású intézménybe 

felvették volna. Tavaly pedig arról volt rendelkezés, hogy a járványügyi szempontok 

figyelembevételével beosztást kellett készíteni a beiratkozás időpontjára vonatkozóan, 

illetve a beíratásra elektronikusan is lehetőséget kellett biztosítani azzal, hogy ez 

esetben a szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon került sor, de 

egyébként a beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történt meg. Idén nincs 

miniszteri utasítás, így minden további nélkül lehetőség van a személyes beíratásra, de 

indokolt biztosítani az elektronikus utat is. Az EMMI rendelet értelmében 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 óvodavezetőkkel egyeztetve a 2022/2023. nevelési évre a Dombóvári Szivárvány 

Óvodába, valamint a Dombóvári Százszorszép Óvodába történő beiratkozás 

időpontjára a javaslatom 2022. április 20. és 21. (szerda és csütörtök). 

  

Határozati javaslat 

a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról az 

önkormányzati fenntartású óvodákba 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva a Dombóvár Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 2022/2023. 

nevelési évre történő óvodai beiratkozás/jelentkezés módját és az általános felvételi 

időpontot az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A Dombóvári Szivárvány Óvodába, valamint a Dombóvári Százszorszép Óvodába 

az óvodai nevelésben történő részvételre 2022. szeptember 1-jétől kötelezett, 

óvodai jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek tekintetében a 

beiratkozás/jelentkezés időpontja (általános felvételi időpont): 2022. április 20. 

(szerda) és 2022. április 21. (csütörtök). 

 

2. A beiratkozás/jelentkezés módja: 

 

A szülő(k)/törvényes képviselő(k) személyes megjelenésével az óvoda székhelyén 

nyitvatartási időben, vagy az óvoda honlapján elérhető felvételi kérelemnek 

kitöltve az óvodába elektronikus úton történő eljuttatásával legkésőbb 2022. április 

21. 17 óráig; a felvételi kérelem elektronikus úton történő beküldése és a gyermek 

felvétele esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az óvodavezetővel 

egyeztetett időpontban kerül sor. 
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A Bizottság felhatalmazza a polgármestert az óvodai beiratkozás módjáról és az 

időpontjáról szóló közlemény tartalmának jóváhagyására, illetve közzétételére. 

 

Határidő: azonnal – a közlemény közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

         Horváth József Lászlóné 

                bizottsági elnök  

 


