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                        Iktatószám: 5/13/2022 

 

 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

 

A következő képviselő testületi ülésre, kérném szépen előterjeszteni, az óvoda javaslatát az óvodai 

beiratkozásra. A következő jogszabályra hivatkozva 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 

 

Mellékelten megküldöm a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde 2022/2023-as 

nevelési évre történő óvodai beiratkozás tervezett időpontját. 

20. § (1)
 * 

 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 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 

honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint 

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a 

fenntartó nem települési önkormányzat. 

(1a)
 * 

 A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj67id3a1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj68id3a1


a)
 * 

 az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, 

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 30. nap, valamint 

i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 

(1b)
 * 

 

(1c)
 * 

 A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi 

meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést 

küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik. 

(1d)
 * 

 A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének 

megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert 

vagy felvétele elutasításra került. 

 

 

 

Beiratkozás időpontjára az óvoda a következő javaslatot teszi: 2022. április 27-28. 8:00-16:00-ig 

  Helyszíne: Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde emeleti irodája, Hősök utca 2. 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2022. március 25.        

 

       Tisztelettel: Varga Jánosné  sk. 

                 Intézményvezető 
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