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2021/2022-es nevelési év beíratási
felhívásának elfogadása
Horváth Zsolt polgármester
Lóki-Sánta Renáta
köznevelési, közművelődési ügyintéző
dr. Boldoczki Krisztina jegyző
a katasztrófavédelemről és a hozzá
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módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján
mellőzve
DFV/736-2/2021.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 8. § (2) bekezdése első
fordulata 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.
A Nktv. 83.§ (2) b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az
óvodai általános felvételi időpontról az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásáról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) 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, illetve közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő
óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.
Az EMMI rendelet 20.§ (1a) értelmében 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
i) a jogorvoslati eljárás szabályait.
Az óvoda 2021/2022. évi óvodai beíratási időpontjára az intézményvezető által tett javaslat az
előterjesztés mellékletét képezi.
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A Varázskert Bölcsőde a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 42. § (1) bekezdése alapján a bölcsődei ellátás keretében biztosítja a három éven aluli
gyermekek napközbeni ellátását.
Tekintettel arra, hogy a jogszabályok a bölcsődébe történő felvételre vonatkozóan nem állapítanak meg
szabályokat, erre tekintettel a Varázskert Bölcsődébe–az engedélyezett létszám feltöltéséig –a felvétel
folyamatosan történik.
Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt!
Dunaföldvár, 2021.március 4.

Horváth Zsolt s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.
29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladatés hatáskörében eljárva - a képviselők véleményének figyelembevételével – úgy döntött, hogy
1. a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény 2021/2022-es nevelési évre
a beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
a) Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Intézményben:
 Ideje: 2021. április 20-21-22. 8:00-12:00 13:00-17:00
 Helye: 7020 Dunaföldvár, Jókai utca. 7. szám alatti óvoda
b) Varázskert Bölcsőde Intézményben: a felvétel egész évben folyamatos az engedélyezett
létszám mértékéig.
2. a polgármester köteles gondoskodni a fenntartói hirdetmény a saját honlapján, illetve helyben
szokásos módon történő közzétételéről, illetve a hirdetmény közzétételét kezdeményezi a
fenntartásában működő óvoda honlapján.
Határidő:
Felelős:

2021. március 20. – beiratkozási hirdetmény közzétételére
Horváth Zsolt polgármester
Úr-Hosszú Edina Ilona – Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha
Intézményvezetője

Erről értesül:
1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha Intézmény
2. Varázskert Bölcsőde Intézmény

