
   

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                POLGÁRMESTERE 

 

1. változat 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról  

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)  83.§ (2) 

bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról az óvodai általános 

felvételi időpontról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) 

számú EMMI rendelet (a továbbiakban: ER) 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás 

szabályairól és időpontjáról. 

 

Az ER 20. § (1) bekezdése szerint, 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, annak hiányában a szokásos módon. 

 

 A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza: 

-  az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése, valamint a nevelési év 

meghatározásának szabályait 

- az óvodai beiratkozás időpontját 

-  a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok szükségességét 

- az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményeket 

- az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét, a   nevelésükre 

az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákat és azok elérhetőségét 

- az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 

- továbbá a jogorvoslati eljárás szabályait, 

- az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a 

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap.  

 

A fentiek értelmében a 2021/2022-es nevelési évben Kaposvár Megyei Jogú Város óvodáiba a 

Nemzetőr Sori Központi Óvodába, a Rét Utcai Központi Óvodába, a Tar Csatár Központi 

Óvodába, a Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodába, a Festetics Karolina Központi 

Óvodába és a Petőfi Sándor Központi Óvodába 2021.  április 27-én 8-17 óráig, és 2021. 

április 28-án 8-17 óráig javasoljuk azon óvodaköteles gyermekek beiratkozását, akik 2021. 

augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. 

 

Az Oktatási Hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerint az óvodai nevelésben részvételre 

kötelezettek adatainak nyilvántartásából adatokat közöl tárgyév március elsejéig a kötelező 

felvételt biztosító óvodák fenntartói számára, valamint április 16-áig értesítést küld azon 

gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik. 

 



   

Az Nkt. 49. §-a alapján 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 gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik 

vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A települési 

önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a 

gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.  

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel 

összhangban - az óvodavezető dönt. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 

 

 

Kaposvár, 2020. október 30.  

 

 

                  

                                                                                                              Szita Károly 

                                                                                                               polgármester 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT:                     
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Nemzetőr 

Sori Központi Óvodába, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvodába, a Kaposvári Tar 

Csatár Központi Óvodába, a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodába, a 

Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvodába és a Kaposvári Petőfi Sándor Központi 

Óvodába 2021. április 27-én 8-17 óráig, és 2021. április 28-án 8-17 óráig írathatja be 

személyesen a szülők egyike a gyermekét. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a beiratkozásról 

szóló fenntartói közlemény közzétételére. 

 

          Felelős:                  Dr. Csillag Gábor  jegyző 

          Közreműködik:     Szőllősiné Gyüre Gabriella köznevelési referens 

                                        Bekesné Porczió Margit óvodavezető  

                                        Rónai Ágota óvodavezető 

                                        Csabainé Kósz Erika óvodavezető 

                                        Dr. Gyeneseiné Kaszás Hajnalka óvodavezető 

                    Tavali Gabriella óvodavezető 

                                        Hegedűs Mária Katalin óvodavezető 

        Határidő:                 2021. március 26. (közlemény közzétételére) 

 

 


