
 

A határozati javaslat elfogadásához  

egyszerű többség szükséges! 

 
Előterjesztés Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2019. március 13-án 800 órakor tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntés óvodai beíratás időpontjának jóváhagyásáról 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) 

pontja szerint az óvoda fenntartója dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános 

felvételi időpontról, valamint a 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján meghatározza az adott nevelési 

évben indítható óvodai csoportok számát. Fenntartóként a Szekszárd-Medina-Szedres Óvodafenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa dönt a fentiekről, azonban véleményezésre jogosult társulási tag 

önkormányzatának képviselő-testülete. 

 

A beíratás a R. 20. §-a alapján április 20-a és május 20-a közötti időpontra hirdethető meg.  

 

A következő nevelési év óvodai csoportjai indításának előkészítése Szekszárd esetében a városi 

népesség-nyilvántartás és az óvodai gyermeknyilvántartás adatain, Szedres és Medina esetében az 

óvodai gyermeknyilvántartás adatain alapul. 

 

Az Nkt. 4. számú melléklete alapján az óvodai csoportlétszám minimum 13, maximum 25, átlag 20 fő 

lehet. A szekszárdi feladat-ellátási helyeken 18,1 fő/csoport átlaglétszámmal, a szedresi feladat-ellátási 

helyen 14,7 fő/csoport átlaglétszámmal, Medinán pedig 25 fős csoportlétszámmal lehet tervezni a 

következő nevelési évet.  

 

A 2019/2020. nevelési évre szóló beíratási felhívást - az óvodavezetővel/óvodavezetőkkel történt 

előzetes egyeztetést figyelembe véve - a jegyző teszi közzé. Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzője 

valamennyi óvoda vezetőjével egyeztetve 2019. április 29-30-át (hétfő-kedd) javasolja az óvodai 

beíratás dátumául kitűzni.  

 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat 

…/2019. (III.13.) önkormányzat határozat: 

óvodai beíratás időpontjának jóváhagyásáról 
 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Szekszárd-Medina-

Szedres Óvodafenntartó Társulás által javasolt óvodai beíratás időpontjával 

egyetért. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Határozatról értesül:  Pénzügy 

      Irattár 

 

Medina, 2019. március 7. 

  

                          Vén Attila s.k. 

        polgármester 



 

 
1. számú melléklet 

FELHÍVÁS  

ÓVODAI BEÍRATÁSRA 
 

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának ../2019.(..….) 
számú határozata alapján értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre a 

beíratás a 
 

Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde óvodai tagintézményeibe  
 

2019. április 29-én (hétfő)   8.00-17.00 óráig 
 

2019. április 30-án (kedd)   8.00-17.00 óráig 
 

lesz a következő helyszíneken: 
 

Szekszárdon: 
 

7100 Szekszárd, Mérey utca 37-39. 
(Telefon: 74/511-255) 

Hozzá tartozó épületek: Mérey u. 37-39., Kadarka u. 110. 
Működési (felvételi) körzete: a melléklet szerinti szekszárdi óvodai körzet. 

 

Szedresben: 
 

7056 Szedres, Széchenyi utca 44. 
(Telefon: 74/434-009) 

Működési (felvételi) körzete: Szedres. 

 

Medinán: 
 

7057 Medina, Petőfi Sándor utca 10. 
(Telefon: 74/434-100) 

Működési (felvételi) körzete: Medina. 

 
 
További tudnivalók: 
 
1. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint 
- a gyermek orvosi igazolása. 

 
Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét!  

 



 

2. Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2019. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti: 
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. 
 

3. Felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól: 
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, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 
az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja. 
A felmentési kérelmet 2019. április 20-ig a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező 
felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez írásban kell benyújtani. Ha a szülő nem települési 
önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni 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 jegyzőhöz. 
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési 
év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét. 
 

4. Teendő külföldön tartózkodás esetén: 
Ha a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő írásban köteles erről 
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőt. 
 

5. Beíratási kötelezettség elmulasztásának és óvodakötelezettség megszegésének 
következményei: 
Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést követ el 
és eljárás indítható ellene. 
Ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett az óvodai nevelésben való részvételi 
kötelezettségét megszegi, az adott évben igazolatlanul mulasztott huszadik óvodai 
nevelési nap után az óvoda vezetőjének jelzése alapján a gyámhatóság kezdeményezi a 
kincstárnál a családi pótlék ellátás szüneteltetését. 
 

6. Három évesnél fiatalabb gyermek felvétele (előjegyzése): 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 
 

7. Működési (felvételi) körzettel rendelkező óvoda:  
A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket. A 
gyermek felvétele csak helyhiány miatt utasítható el. 
 
 

8. Értesítés óvodai felvételről, jogorvoslati lehetőség: 



 

Az óvodai felvételről az óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2019. május 28-ig 
értesíti a szülőket. 
Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be 
jogorvoslati kérelem az óvodában az óvoda fenntartójához címezve. 
 

9. Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvétele: 
A lehetőségekről érdeklődjenek az intézményben. 

 
A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, valamint az óvoda 
nyitvatartási idejét az óvoda a helyszínen közzéteszi.  
 
 
Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, 
illetve kérjék az előjegyzésbe vételt.  
 
 
Szekszárd, 2019. március .. 
 
 
 
        Dr. Molnár Kata s.k.     
         jegyző  
 


