
Kartal Nagyközség Polgármesterének  9/2021. (III. 19.) határozata  

a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó  

óvodai beíratkozás időpontjának meghatározásáról 

 

Kartal Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján  

döntött arról, hogy a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyhában 2021. április 26-27-án 

az ovikartal@gmail.com e-mail címen történő jelentkezéssel szervezi meg a gyermekek – 

online – beiratkozását.  

 

Felelős: Jegyző, Óvodavezető 

Határidő: döntést követően azonnal 

 

 

Kartal, 2021. március 19. 

 

 

 

Oláh Klára Mária 

polgármester 

dr. Demeter-Bankó Nikolett 

jegyző 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: Kartal Nagyközség Polgármesterének 9/2021. (III. 19.) határozata 

HIRDETMÉNY 

a 2021. évi óvodai beiratkozás rendjéről 

Tisztelt Szülők! 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való 

döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé. 

EZEKEN A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT A GYERMEKEKET, AKIK 2021. AUGUSZTUS 

31. NAPJÁIG BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET, ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM 

RENDELKEZNEK. 

 

1. A 2021/2022. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának időpontja, 

módja Kartal Nagyközségben: 

A BEÍRATÁS IDEJE: 2021. ÁPRILIS 26-27. (HÉTFŐ-KEDD), 

A BEÍRATÁS MÓDJA: ONLINE - A gyermek és szülők adatait tartalmazó okiratok és az intézmény 

honlapján valamint a Facebook oldalán is található jelentkezési lap, szkennelve vagy fotózva történő 

eljuttatása az ovikartal@gmail.com címre 

 

2. Az óvoda felvételi körzete: Kartal Nagyközség közigazgatási területe.  

 

3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

 - a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi azonosító igazolványa, 

  - a gyermek TAJ száma, 

  - a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

  - mindkét szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és a   lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány, 

- amennyiben rendelkeznek a szülők szakértői bizottság által készített vélemény, illetve a gyermek 

fejlettségi állapotáról szóló összes dokumentum, 

  - Óvodai jelentkezési lap – az óvoda honlapjáról és facebook oldaláról letölthető,  

  - Óvodai regisztrációs lap - az óvoda honlapjáról és facebook oldaláról letölthető, 

  - Anamnézis lap – az óvoda honlapjáról és a facebook oldaláról letölthető. 

 

4. Az óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos 

nevelési igényű gyermekek. 

 

5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2021. május 21-ig írásban megküldi a szülőnek, 

illetve a törvényes képviselőnek. 

 

6. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Kartal 

Nagyközség Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás 

során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új 

döntés meghozatalára utasíthatja. 

 

7. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, 

amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt 

venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni 

az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. 

 

8. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 

törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 

gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. 

 

 

Dr. Demeter-Bankó Nikolett  

jegyző 


