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Tisztelt Bizottság!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint: Az óvodai beiratkozásra a tárgyév
április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jog-
viszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább har-
minc 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.

Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (II.28.)
önkormányzati rendelete 6. mellékletében foglaltak alapján a Humán Erőforrás Bizottság hatásköré-
be tartozik az óvodai felvételek időpontjának meghatározása és a döntés nyilvánosságra hozatala
módjának meghatározása.  

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 28/2010. (XI.14.)
önkormányzati  rendelet 3. § (1) bekezdése rendelkezik arról,  hogy a gyermekjóléti  alapellátások
igénybevételét elsősorban évenként a meghatározott beíratási időben lehet kérni, ezért került be a
beíratásokról szóló közleménybe a bölcsődei felvételi kérelem is. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, döntsön a 2015/2016. tanévi beiratkozások időpontjáról, módjá-
ról és közzétételéről a határozati javaslat és annak Mellékletét képező közleményben foglaltak
alapján. 

Várpalota, 2015. március 10.

                                                                                                          Galambos Szilvia
                                                                                           a Humán Erőforrás Bizottság elnöke



VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA                                                 Határozati javaslat
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. március
23-i ülésén meghozta a 

.. / 2015. (III.23.) HEB határozatot: 

1. A Humán Erőforrás  Bizottság  a  2015/2016.  tanévre  az  óvodás  korúak  óvodai  beíratásának
időpontját 2015. április 27- 28- 29. napjában határozza meg. 

2. Az 1.  pontban megjelölt  napokon jelezhetik  a  szülők  a  2015/2016.  évi  bölcsődei  felvételi
igényüket. 

3. A  Humán  Erőforrás  Bizottság  felkéri  a  Jegyzőt,  hogy  a  határozat  Mellékletét  képező
közleményt  valamennyi  várpalotai  köznevelési  intézménybe  juttassa  el,  valamint  a  városi
médiában történő közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő:          azonnal
Felelős:             dr. Ignácz Anita Éva jegyző 
A végrehajtásban közreműködik:

Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Várpalota, 2015. március 23. 

Galambos Szilvia
a Humán Erőforrás Bizottság elnöke



    Melléklet a HEB …./2015. (III.23.)határozatához                                                   

                                        

                                          K Ö Z L E M É N Y
a 2015/2016. tanévi óvodai beíratások idejéről és módjáról, 

a bölcsődei felvételről 

                                                                

                                                              Tisztelt Szülők!

Várpalota Város Önkormányzata értesíti  a Tisztelt  Szülőket,  hogy az óvodás korúak, valamint  a
bölcsődei felvételi igény bejelentése a következő időpontokban lesz:

 2015. április 27-én (hétfő) 13.00-17.00 óráig
 2015. április 28-án (kedd) 08.00-17.00 óráig
 2015. április 29-én (szerda) 08.00-13.00 óráig

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő 8. §
(2) bekezdése alapján: 
" A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a ne-
velési 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 óvoda-
vezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik élet-
év betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek csa-
ládi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja."

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még
nem járnak óvodába.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az eset-
ben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három
éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének
betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyerme-
kek felvétele folyamatos.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcí-
met igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványát.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik,
vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerű-
en az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében ta-
lálható ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímé-
nek nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás
első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. 



A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető
gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvo-
da fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.  

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem el-
utasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. 

A végleges felvételről  az intézmény vezetője dönt,  a felvettek listájának közzétételéről legkésőbb
2015. június 01-jéig gondoskodik. 

A fent megjelölt napokon jelezhetik a szülők a  2015/2016. évi  bölcsődei felvételi igényüket. A
bölcsődei ellátás a gyermek 20 hetes korától a 3. életévének betöltéséig igényelhető. 

Kérjük  a  Tisztelt  Szülőket,  hogy  a  megadott  időben  gondoskodjanak  a  gyermekek
beíratásáról a jelen közleményben foglaltak szerint.

Várpalota, 2015. március 23. 

                                                                                                          dr. Ignácz Anita Éva  
                                                                                                                     jegyző 

 


	

