
                                      

            

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

A Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1)-
(4) bekezdéseire figyelemmel az óvodai felvételi körzetében,  
 

Gencsapáti, Vassurány, Pornóapáti-Horvátlövő községek 
közigazgatási területén 

 

a 2016/2017. nevelési év óvodai beiratkozás idejéről, az erről való 
döntés és a jogorvoslat határidejéről az alábbi 
 

h i r d e t m é n y t 
 

teszi közzé. 
 
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves 
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján 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. 
 
 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján az a szülő 
vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába 
nem íratja be, szabálysértést követ el. 
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Az óvodai felvétel, átvétel alapján történik. 
 

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének 
megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti 
hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.  
 

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is 
be kell jelenteni.  
 

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a 
gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is 
– együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő 
felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy 
megszüntette. 
 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az 
érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. 
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt 
napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.  
 
A Gyöngyös-kert Óvoda és tagintézményei biztosítani tudják a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján enyhe értelmi, vagy 
beszédfogyatékos gyermekek különleges ellátását, integrált nevelési 
formában.  
 
A Gyöngyös-kert Óvoda Pornóapáti Tagóvodája nemzetiségi német 
nyelven is nevelő óvoda. A nyelvi környezetet remek lehetőséget 
biztosít a kisebbségi nyelv (német) használatára, fejlesztésére. 
 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: 

o a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát, születési anyakönyvi kivonatát, és 
társadalombiztosítási igazolványát, 

o a szülő személyi azonosító igazolványát és a lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát, 

o nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a 
szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik 
a gyermek Magyarország területén, 

o a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való 
jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát. 

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, 
amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, 
átvételről az óvoda vezetője dönt. 
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Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető 
gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda 
fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.  
 

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – 
írásban – 2016. május 22-ig értesíti a szülőket. 
 

A szülő a döntés kézbesítésétől, ennek hiányában a tudomására 
jutásától számított 15 napon belül Az óvoda döntése ellen a szülő a 
közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt 
napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az 
óvodavezetőnél.  
 

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával 
nyolc napon belül – elbírálás céljából- a fenntartó önkormányzat 
jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú 
döntést.  
A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a 
közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre 
hivatkozással. 
 

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a 
fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől 
számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.  
Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik 
határozzák meg. 
 

Az óvodai jelentkezésre az alábbiakban kerül sor. 
 
A beiratkozás helye:  
                    Gyöngyös-kert Óvoda (9721Gencsapáti, Hunyadi u. 231.) 
                                                 Tel./fax:  (94) 330-585 
Beiratkozás ideje:     2016. április 25-26-27.    9,00-16,00 óráig 

 
 

A beiratkozás helye:    
                          Gyöngyös-kert Óvoda Vassurányi Tagóvodája  
                                        (9741 Vassurány, Vasút u. 2.) 

    Tel./fax:   (94) 355-540 
Beiratkozás ideje:     2016. április 25-26-27.   9,00-16,00 óráig 
 
 

A beiratkozás helye:    
                           Gyöngyös-kert Óvoda Pornóapáti Tagóvodája  
                                       (9796 Pornóapáti, Fő út 66.) 
                                               Tel./fax:  (94) 351-784 
Beiratkozás ideje:     2016. április 25-26-27.   9,00-16,00 óráig 
 
 

Gencsapáti, 2016. március 30. 
 

                                                            (: Bodorkós Ferenc s.k. :) 
                                                                                elnök 
                                                   Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás 

           

 

  

  

  

  

  

  
  

 

  

  

           

 

  
  
  
  
  

           

 

  
  

           

 

  
  
  
  
  
  

           

 

  
  

           
           
           
   
           
           

   
           
           

   
           
           

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


