
 Fenntartói Közlemény 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 8.§ (1) bekezdése, 

valamint a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban ER.) 20.§ alapján 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a szülőket, hogy 

a 2023. szeptember 01-től - 2024. augusztus 31-ig tartó nevelési évre 

 

a 
KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA 

 Kaposvár, Damjanich u.3. (Telefonszám:82/512-794)  

https://www.nemzetorovikaposvar.hu/  

és tagóvodái: 

 Honvéd Utcai Tagóvoda Kaposvár, Honvéd u. 24/B. (Telefonszám:82/321-674) 

Kaposfüredi Tagóvoda Kaposvár, Kaposfüredi u. 181. (Telefonszám:82/425-293), 

 

 

KAPOSVÁRI RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 

 Kaposvár, Rét u. 4.(Telefonszám:82/512-978)  

http://retutcaiovi.hu/ 

és tagóvodái: 

Szigetvári Utcai Tagóvoda Kaposvár, Szigetvári u. 9. (Telefonszám:82/311-954) 

Madár Utcai Tagóvoda Kaposvár, Madár u. 14. (Telefonszám:82/526-010), 

 

 

KAPOSVÁRI TAR CSATÁR KÖZPONTI ÓVODA 

 Kaposvár, Pécsi u.1.(Telefonszám:82/512-764) 

 http://www.csatarovi.hu/ 

és tagóvodái: 

Szántó Utcai Tagóvoda, Kaposvár, Szántó u. 15/a. (Telefonszám:82/526-213) 

Szentjakabi Tagóvoda, Kaposvár, Pécsi u. 124. (Telefonszám:82/512-786), 

 

 

 KAPOSVÁRI FÉSŰS ÉVA KÖZPONTI ÓVODA 

 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky   u. 20. (Telefonszám:82/526-764) 

 http://www.fesusevaovoda.hu/ 

és tagóvodái: 

Béke Utcai Tagóvoda, Kaposvár, Béke u.51. (Telefonszám:82/411-639) 

 Jutai Úti Tagóvoda, Kaposvár, Jutai u.24. (Telefonszám:82/433-720) 

Arany János Tagóvoda, Kaposvár, Arany J. u. 2/a. (Telefonszám:82/415-701), 

 

 

KAPOSVÁRI FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA  

Kaposvár, Toponári u. 49.(Telefonszám:82/413-454)  

https://www.festetics-ovodak.hu/ 

és tagóvodái: 

Temesvár Utcai Tagóvoda, Kaposvár, Temesvár u. 2/a. (Telefonszám:82/410-535) 

Damjanich Utcai Tagóvoda, Kaposvár, Damjanich u.38. (Telefonszám:82/512-168) 

Tallián Gyula Utcai Tagóvoda, Kaposvár, Tallián Gyula u. 127. (Telefonszám:82/512-852), 

 

 

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA 

Kaposvár, Petőfi u.20. (Telefonszám:82/512-759)  

www.petofiesbuzaviragovi.hu 

és tagóvodája: 

Búzavirág Tagóvoda, Kaposvár, Búzavirág u. 19. (Telefonszám:82/511-075) 

 

óvodai felvételt hirdet 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 150/2022.(XI.24.) önkormányzati határozata alapján. 

https://www.nemzetorovikaposvar.hu/
http://retutcaiovi.hu/
http://www.csatarovi.hu/
http://www.fesusevaovoda.hu/
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http://www.petofiesbuzaviragovi.hu/


 

 

 

 

1.  Az óvodai beiratkozás időpontja: 

2023. április 25-én 8-17 óra és 2023. április 26-án 8-17 óra közötti időben történhet az 

óvodákban. 

 

 

2.  Az óvodai felvétel és jogviszony létesítésével összefüggő eljárás:  

• Az Nktv. 49.§- a értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek a 

harmadik életévének betöltése után elsősorban abba az óvodába vehető fel, amelynek körzetében 

lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Ha a gyermekek az év folyamán a 3. életévük betöltésével a 

felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A 

gyermekek felvétele folyamatos. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. 

 

• Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A vezető 

felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 

éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesíthető.  

Azok a gyermekek, akik 2023. augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltik, (betöltötték) az 

óvodai nevelési év első napjától kezdődően (2023. szeptember 1.) napi négy órát kötelesek óvodai 

nevelésben részt venni. 

 

• A szülő kérelmére a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek augusztus 31. 

napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévet betölti, a Kormányrendeletben kijelölt szerv 

felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 

helyzete indokolja. 

 

• A fenti időpontban várják az intézmények mindazon szülők gyermekeit, akik 2023. december 31. 

napjáig betöltik harmadik életévüket. 

Kérjük azokat a szülőket, akiknek gyermeke 2024. március 31-ig tölti be a 3. életévét és szeretnék 

óvodába adni, előzetes felvételi igényüket jelezzék az óvoda vezetőjénél. 

 

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdése értelmében a szülő az óvodai nevelésben 

történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által 

közzétett közleményben meghatározott időpontban.  

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 

napon belül, azaz 2023. május 11-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentést az 

alábbi linken tehetik meg: 

Ügyfélkapu elérhetőséggel:  

https://ohtan.oh.gov.hu/ 

Papír alapon az alábbi nyomtatvány kitöltésével: 

https://ohtan.oh.gov.hu/Kerelem/KulfoldiTeljesites 

 

 

3.  Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén jogkövetkezmény:  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény 247.§-a szerint 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.  

 

 

https://ohtan.oh.gov.hu/
https://ohtan.oh.gov.hu/Kerelem/KulfoldiTeljesites


 

 

 

 

 

4. A gyermek óvodai beíratásához szükséges okiratok:  

az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet  

igazoló hatósági igazolványt, továbbá 

                       - a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

 

5  Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételétele a fentnevezett     

valamennyi óvodában biztosított, mely részletesen az óvodák alapító okiratában található meg. 

 

 

6. Az óvodák felvételi körzetéről szóló tájékoztatás megtalálható: 

    Kaposvár Megyei Jogú Város honlapján: kaposvar.hu/önkormányzat/óvodák beíratási körzetei 

 

Az alábbi linken közvetlenül elérhető:  

https://kph.kaposvar.hu/data/dl/ovodaikorzetek.pdf 

 

A kötelező felvételt biztosító (körzeti) óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 

életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. 

 

7. Jogorvoslati eljárás: 

A felvételről, átvételről hozott óvodavezetői döntés elleni jogorvoslati lehetőséget az Nktv. 37-38.§-

ai szabályozzák. Az óvoda döntése ellen a szülő- a közléstől számított 15 napon belül – a gyermek 

érdekében fenntartói eljárást kérhet. 

A kérelmet az alábbi címre kell benyújtani: dr. Csillag Gábor jegyző  

                                                                           Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  

                                                                           7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.              

 

9.  Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 

 

2023. május 26. 

 

 

 

 

Kaposvár, 2023. március 23. 

 

 

            

 

 

                      Szita Károly                                                      dr. Csillag Gábor  

                      polgármester                                                    jegyző 

https://kph.kaposvar.hu/data/dl/ovodaikorzetek.pdf

