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Határozati javaslat 
 

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2019. (……….) határozata 
a 2019. évi óvodai beíratásról 

 
Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel 
a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat 
fenntartásában a Pázmánd, Fő u. 25. szám alatti székhelyű Pázmándi Pitypang Óvoda és 
Bölcsőde intézményben az óvodába a 2019/2020. nevelési évre történő felvételre jelentkezés 
időpontját az alábbi időpontokban jóváhagyja:  
 
2019. április 24 (szerda) 8.00 - 17.00 óra 
2019. április 25. (csütörtök) 8.00 - 17.00 óra. 
 
Az óvodai jelentkezés helye: Pázmánd, Fő u. 25. 
 
Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a 
gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, amennyiben van 
szabad férőhely.  
 
Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet alapján, a 
fenntartó közleményt tesz közzé a felvételre jelentkezés időpontjáról és a beíratással, felvétellel 
kapcsolatos egyéb tudnivalókról a település honlapján, kezdeményezi annak közzé tételét az 
intézmény honlapján, valamint hirdetőtábláján. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezető, jegyző, polgármester 
 

 



Közlemény  
a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Pázmánd Község Önkormányzata által 
fenntartott Pázmándi Pitypang Óvodába a gyermekeket a 2019. szeptember 2-jétől 2020. 
augusztus 31-ig tartó nevelési évre a következő időpontokban lehet beíratni: 
 

2019. április 24-én (szerdán) 8.00- 17.00 óráig 
2019. április 25-én (csütörtökön) 8.00- 17.00 óráig 

 
A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 
31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis 2019. szeptember 2-
tól kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. 
A szülő köteles beíratni óvodai nevelésre kötelezett gyermekét, - az önkormányzat által közzétett 
időpontban - a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába.  
 
A 2019/2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása 
kötelező. 
 
Azon kisgyermekek esetében, akik 2019. szeptember 1. és 2019. december 31. között töltik be 3. 
életévüket, kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, ennek 
hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában 
Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a 
gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi.  
 
Óvodai felvétel 
Az óvodai felvétel átvétel, jelentkezés alapján történik. 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 felvételtől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, ha van szabad hely. 
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol 
szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen a 
körzetében lakik. 
 
Óvodai beiratkozás 
Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: 

• Gyermek nevére kiállított személyi azonosító hatósági igazolványát, 
• A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt, 
• A szülő személyi azonosító hatósági igazolványát, 
• A szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az 
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. 
 
A felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai 
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 21. munkanapig 
Az elsőfokú döntés ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet 
nyújthat be Pázmánd Község Jegyzőjéhez. A másodfokú döntést a jegyző hozza. A jogorvoslati 
eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza. 
A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.  



A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó 
határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.  
Az óvodába felvett gyermek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt, a szülők és a 
nevelőtestület véleményének figyelembe vételével. 
Az az óvodaköteles gyermek, aki halmozottan hátrányos helyzetű, napi hat órában óvodai 
foglalkozáson köteles részt venni. 
 
Az Alapító Okirat szerint az óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek estében a beiratkozáshoz kérjük, hozza 
magával a szakértői véleményt. Sajátos nevelési igényű az a gyermek, aki a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi, vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelme- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további 
nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az 
óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya megszűnik. 
A szülőt megilleti a szabad óvodaválasztás joga. 
 
Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről 
igazolást kérünk bemutatni a felvételt biztosító óvodától a Pázmándi Pitypang Óvoda 
vezetőjének, valamint Pázmánd Község Jegyzőjének. 
 
Beiratkozások helyszíne, időpontjai:  
Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde  2476. Pázmánd, Fő u. 25. 
       Tel.: 06/70/520-0095 
       2019. április 24. szerda      8:00 – 17:00 óra 
       2019. április 25. csütörtök 8:00 – 17:00 óra 
 
 
 
 



KÖZLEMÉNY 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Pázmándi Pitypang Óvodába (2476 Pázmánd, 
Fő u. 25). a gyermekeket a 2019/2020-as nevelési évre 
 

2019. április 24–án (szerdán) 8.00- 17.00 óráig, 
2019. április 25–én (csütörtökön) 8.00- 17.00 óráig lehet beíratni. 

 
A 2019/2020-as nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki 

• 2016. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét 
• a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha minden, a 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és 
annál idősebb gyermek óvodai kérelme teljesíthető. 

 
Az óvodai beiratkozáshoz be kell mutatni: 

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a 
gyermek lakcímkártyáját), 

• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 
 
A 2019/2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása 
kötelező. 
Azon kisgyermekek esetében, akik 2019. szeptember 1. és 2019. december 31. között töltik be 3. 
életévüket, kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a lakóhely, ennek 
hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában. 
 
Az Alapító Okirat szerint az óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek estében a beiratkozáshoz kérjük, hozza 
magával a szakértői véleményt.  
 
Felhívom a Szülők figyelmét arra, hogy a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig 
betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, szeptember 01-től napi 4 órát köteles 
óvodai nevelésben részt venni. Szabálysértést követ el az a szülő, és ellene szabálysértési 
eljárás indítható, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben 
nem íratja be az óvodába, illetve gyermeke óvodai nevelésben való részvételét 
jogszabályban meghatározottak szerint nem biztosítja. 
 
A napi 4 órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke 
az óvodai kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját 
követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhely, annak hiányában a tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt. 
 
A felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai 
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 21. munkanapig. A szülő a döntés ellen, annak 
közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Pázmánd Község 
Jegyzőjéhez. 
 
A jegyző a szülő kérelmére, az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.  
 


