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Tisztelt Bizottság!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b)
pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, valamint az óvodai általános
felvételi időpontról.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.
(I. 24.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 4.3. pontja alapján fenti hatáskört az Oktatási,
Ifjúsági és Sportbizottság gyakorolja.
1.) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint 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.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint „ 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 gyermekek felvétele folyamatos.”
A szülők szabad intézmény-választási jogukat óvodák esetében is gyakorolhatják az Nkt. 72. § (2)
bekezdése alapján.
Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni,
átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda
vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda
körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
2.) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) 20.
§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc 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.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdése szerint a fenntartói közlemény,
hirdetmény tartalmazza:
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az
alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint a jogorvoslati eljárás
szabályait.
Az Intézményfelügyeleti Osztály az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás
meghatározását - a korábbi években kialakult gyakorlat figyelembe vételével - a határozati javaslat
melléklete szerinti tartalommal, a beiratkozás és pótbeiratkozás időpontjait az alábbiak szerint
javasolja elfogadni.

Az óvodai beiratkozás javasolt időpontja: 2017. április 26-27.
Pótbeiratkozás javasolt időpontja: 2017. május 9.
A jelentkezési határidő előtt plakáton, a város honlapján, a helyi médiában történik a beiratkozási
időpont, valamint az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás közzététele.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy az előterjesztést
megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CXC. törvény 49. §-a, 83.
§ (2) bekezdés b) pontja, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján, az 1/2013.
(I. 24.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének 4.3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva
1./ a 2017/2018. nevelési évre az óvodába történő általános felvételi időpontokat az alábbiak szerint
határozza meg:
a.) beiratkozás: 2017. április 26-27.
b.) pótbeiratkozás: 2017. május 9.
2./ Meghatározza az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjét a 2017/2018. nevelési
évtől kezdődően a határozat melléklete szerinti tartalommal.
3./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét az önkormányzati fenntartású óvodákra
vonatkozó beiratkozási plakátok elkészíttetésére és közzétételére.
Határidő: 2017. március 24.
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
4./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a bizottság döntéséről értesítse az érintett
intézmények vezetőit.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. január 5.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

A határozati javaslat melléklete

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendje
(megállapította DMJV Önkormányzata Közgyűlésének
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága /2017. ( .) OISB. határozatával)
1. Az óvodai jelentkezéshez a „JELENTKEZÉSI LAP debreceni önkormányzati fenntartású óvodába a
2017/2018. nevelési évre” című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati
fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a www.debrecen.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési
lapot az első helyen megjelölt intézményben kell leadni 2017. február 17-ig.
2. A jelentkezési lapon a szülő 3 óvodát jelölhet meg a 33 önkormányzati fenntartású óvoda közül, amely
lehet nem körzetes is. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. Férőhely
hiánya esetén a szülő által meg nem jelölt óvodába csak akkor vehető fel a gyermek, ha azzal a szülő egyetért.
A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda körzetes, nem körzetes, vagy nem körzetes, de
munkahelyhez közeli intézmény.
3. Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a
www.debrecen.hu oldalról letölthető. A Boldogfalva Óvoda székhelyének (4025 Debrecen, Antall József u.
19.) működési köre Debrecen Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjed.
4. Az óvoda vezetője az adott nevelési évben várható férőhelyek számát, valamint az általa vezetett intézmény
vonatkozásában első helyen jelentkező gyermekek létszámát legkésőbb 2017. február 20. 16 óráig megküldi
DMJV Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Osztálya részére. Az Intézményfelügyeleti Osztály a
férőhelyszámok, továbbá a jelentkezők létszámának figyelembe vételével döntésre előkészíti a Közgyűlés
részére a 2017/2018. nevelési évben indítható csoportok számára vonatkozó előterjesztést.
5. A gyermekek felvételéről, átvételéről az óvoda vezetője dönt az általa vezetett intézmény vonatkozásában,
az indítható csoportok számának ismeretében. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek
számát, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 49. § (2) bekezdése szerinti
bizottságot szükséges szervezni, amely javaslatot tesz a felvételre. A bizottság tagjai: az Oktatási, Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke (akadályoztatása esetén az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke által megjelölt
tagja), az óvodák közötti munkaközösségek vezetői, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője, vagy az általa
kijelölt köztisztviselő.
6. Az óvoda vezetője – legkésőbb 2017. március 10-ig – dönt az óvodához eljuttatott felvételi kérelmekről, s
döntéséről írásban értesíti a szülőt. (Nkt. 49. § (2) bekezdés, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (4)
bekezdés) A felvételről szóló értesítést, vagy az elutasításról szóló határozatot az óvoda vezetője megküldi a
szülő részére. Az áprilisban történő beiratkozáskor a szülő már a felvételről szóló értesítés birtokában íratja be
gyermekét a felvételt biztosító óvodába.
7. Beiratkozáskor abban az óvodában kell a szülőnek megjelennie, ahova felvételt nyert a gyermeke.
A beiratkozás időpontja: 2017. április 26-27.
Pótbeiratkozás: 2017. május 9.
8. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt (lakcímkártya), a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Egyéb szükséges dokumentumok: a gyermek személyazonosító igazolványa, a gyermek TAJ kártyája.
9. Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a
közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást
megindító kérelmet Debrecen Megyei Jogú Város jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére
„Jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, vagy Érdeksérelemre hivatkozással benyújtott
kérelem óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban” megnevezésű formanyomtatványon kell 1
példányban írásban benyújtani. A nyomtatvány beszerezhető bármelyik önkormányzati óvodában, vagy
letölthető a www.debrecen.hu oldalról. Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 napon
belül továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyző az Nkt. 37. § (3) bekezdése és a 38.
§ (1) bekezdése alapján hoz döntést. A szülő az Nkt. 38. § (4) bekezdése alapján jogszabálysértésre
hivatkozással a jegyző döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.

10. A nem önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés a fenntartójuk által meghatározott módon
történik.

JELENTKEZÉSI LAP
debreceni önkormányzati fenntartású óvodába

a 2017/2018. nevelési évre
(Beadási határidő az első helyen megjelölt óvodába: 2017. február 17.)
Gyermek
Neve:

Szülő(k) / Törvényes képviselő(k)

_____________________________

Anya_______________________
Apa _______________________

Születési hely, idő:

____________________________

Anyja születési neve: _____________________________
Lakóhely:

_____________________________

__________________________

_____________________________

__________________________

Tartózkodási hely: _____________________________

__________________________

Bejelentési idő:
Bejelentési idő:

_____________________________

Állampolgársága:

_____________________________

Telefonszám:

__________________________
__________________________

Kérem, hogy az általam megadott e-mail címen:

__________________________

értesítsenek

gyermekem óvodai felvételéről, vagy annak elutasításáról.
Jelenleg jár-e óvodába? (A megfelelő aláhúzásával jelölendő)
Az óvoda neve:

Igen/Nem

_______________________________________________

Jár-e bölcsődébe? (A megfelelő aláhúzásával jelölendő)

Igen/Nem

A bölcsőde neve:________________________________________________
Gyermekem felvételét

év,

hónap,

napjától kérem

elsősorban a körzetes ______________________________________________________ Óvodába
nem körzetes

Óvodába

nem körzetes, munkahelyhez közeli*

Óvodába

másodsorban a körzetes

Óvodába

nem körzetes

Óvodába

nem körzetes, munkahelyhez közeli*

Óvodába

harmadsorban a körzetes

Óvodába

nem körzetes

Óvodába

nem körzetes, munkahelyhez közeli*

Óvodába

Ugyanaz az óvoda nem jelölhető többször. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék
sorrendjét is tükrözi.

A jelentkezés elbírálásakor figyelembe vehető szempontok:
Sajátos nevelési igényű gyermek, éspedig:______________________________________________
Tartós betegség, vagy fogyatékosság, éspedig:___________________________________________
Testvér(ek) neve, iskolája/óvodája:____________________________________________________
________________________________________________________________________________
A szülő munkahelyének címe:________________________________________________________
Csatolandó mellékletek:
A) Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény),
B) Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről,
*C) Munkáltatói igazolás arról, hogy a gyermek szülője a felvételi körzetben dolgozik.
D) Nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra
jogosító engedélyének másolata

Ezen jelentkezési lap nem helyettesíti a 2017. április 26-én és 27-án történő óvodai beiratkozást!
Egy gyermek részére csak egy jelentkezési lap tölthető ki.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a
jelentkezési sorrendet a szülői felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel egyetértésben jelöltem
meg.

Kelt: _________________, _______ év ______________ hó ______ nap
_____________________________
szülő/törvényes képviselő aláírása

Jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem* vagy
Érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem*
óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban
Dr. Szekeres Antal
Debrecen Megyei Jogú Város jegyzője részére
Postázási cím: a kérelemmel érintett óvoda címe
Kötelező melléklet: az óvoda felvételt elutasító határozata
(A táblázatokat szíveskedjék nyomtatott betűkkel kitölteni.)
A jogorvoslatot kérő:
Neve:
Értesítési címe település
utca, házszám
irányítószám
A gyermek adatai:
Neve
Születési helye, ideje
Anyja neve
Lakóhelye,
tartózkodási helye
Az óvoda, amely elutasította
a felvételt:
Indokolás
(az indokolás a túloldalon folytatható)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,
kérelmemet a szülői felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel egyetértésben nyújtottam be.
*A megfelelő szöveg aláhúzandó (jogszabálysértésre hivatkozás esetén az indokolásban fel kell tüntetni a
jogszabályhelyet, amelynek a megsértése miatt a jogorvoslatot kérik).

………………….., 2017………… hónap …....nap

…………………………….
szülő/törvényes képviselő aláírása

