
Közlemény óvodai beiratkozásról 
 

Téglás Város Önkormányzata – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20.§ alapján – tájékoztatja a Tisztelt Szülőket a fenntartásában lévő  
Bárczay Anna Városi Óvodába történő felvételről az alábbiak szerint: 
 
A beiratkozás a 2023/2024-es nevelési évre történik. 
 
A beiratkozás időpontja:  2023. április 25 – 26.  8.00 – 16.00 óráig 
 
Helye: Bárczay Anna Városi Óvoda, Téglás, Kossuth utca 72/a.  óvodavezetői iroda 
 
A beiratkozáshoz a következő dokumentumokra van szükség: 
 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata 

• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

• a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

• a gyermek TAJ kártyája 

• a gyermek oltási kiskönyve (bemutatásra) 
  

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy 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 azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába. 
 
A Rendelet 20. § (1b) bekezdése szerint, az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörében eljáró, kormányrendeletben kijelölt 
központi hivatal (továbbiakban: hivatal) figyelemmel kíséri az Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítését, 
továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget 
kötelességének. 
A (2) bekezdés értelmében, 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. 
  
 
Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet az óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a  
www.teglas.hu/oldal/ovoda oldalról. 
 
Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket felveszi az intézménybe, az alapító okiratban meghatározottak 
szerint. 
 
Az óvoda felvételi körzethatára Téglás település közigazgatási területe. 
 
A felvételről meghozott döntésről 2023. május 26-ig írásban értesítjük a szülőket. 
 
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Téglás Város Önkormányzathoz. 
 
Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés. 
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a 
beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 4-ig írásban 
értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az 
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében, az óvoda a gyermek hároméves korától 
a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti 
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. 
 

(2)” 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 - 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. 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. Az eljárás időtartama ötven nap.” 

 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) 
(Nkt. 49. § (3)). 

  Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában 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, illetve az Nkt. 49 § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó 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. 

  (10) Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja 
be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitel szerűen körzetben lakást családlátogatás 
kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett 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 életvitel szerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. 
 
Téglás, 2023. március 14. 
 
             Szabó Csaba  

   polgármester s.k. 

http://www.teglas.hu/oldal/ovoda

