
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2022. március 01-jei ülésére 

 

 

Tárgy:       2022/2023-as nevelési év beíratási  

       hirdetményének elfogadása 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Princzné Borbély Zsanett  

       köznevelési- és közművelődési ügyintéző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, 

       Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

Ügyiratszám:      DFV/665-2/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 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.  

 

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. 
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Az óvoda 2022/2023. évi óvodai beíratási időpontjára az intézményvezető által tett javaslat az 

előterjesztés mellékletét képezi. 

 

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, a Varázskert Bölcsődébe–az engedélyezett létszám feltöltéséig –

a felvétel folyamatosan történik. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt! 

 

 

Dunaföldvár, 2022. február 16. 

 

 

 

 

        Horváth Zsolt s.k. 

                                               polgármester 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézmény 2022/2023-as 

nevelési évre a beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:  

a) Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményben:  

 Ideje: 2022. április 20-21. 8:00-12:00 13:00-17:00 és 2022. április 22. 08:00-12:00 

 Helye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. intézményvezetői iroda 

b) Varázskert Bölcsőde intézményben: a felvétel egész évben folyamatos az 

engedélyezett létszám mértékéig. 

2. jóváhagyja a határozat mellékletét képező a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó 

Óvodai beiratkozásról szóló hirdetményt. 

3. 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:  2022. március 18. – beiratkozási hirdetmény közzétételére 

Felelős:  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 
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3. Köznevelési-és közművelődési ügyintéző 

Melléklet a    /2022. (III.1.) KT határozathoz 

 

HIRDETMÉNY  

Óvodai beiratkozásról a 2022/2023-as nevelési évre  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város 

Önkormányzata fenntartásában lévő Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

intézményben az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről az alábbi hirdetményt teszem közzé. 

 

Az óvodai beiratkozás ideje: 

2022. április 20-21. (szerda-csütörtök) 

8.00 – 12.00 óra 

13.00 – 17.00 óra 

2022. április 22. (péntek) 

8.00 – 12.00 óra 

 

Helye: Dunaföldvár, Kossuth L. utca 4. intézményvezetői iroda 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében: 

„20. § (3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított 

személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát 

igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát." 

A személyazonosság igazolásáról a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (1) bekezdés rendelkezik.  

Kérjük, hozza magával: 

 óvodaköteles gyermekét,  

 gyermeke TAJ kártyáját,  

 gyermeke személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját, 

 a szülő személyazonosító igazolványát, valamint lakcímkártyáját és 

 kitöltött óvodai felvétel iránti kérelem nyomtatványt, amelyet előzetesen a 

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal portáján, a védőnőknél, illetve az 

óvodákban lehet elérni. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) értelmében „az óvoda a 

gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda 

felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 
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betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

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 szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét 

szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik 

életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést 

engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek 

családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, 

csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében 

az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti 

általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés 

alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az 

eljárás időtartama ötven nap. 

  

49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e 

törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő 

gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

 

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, 

vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők 

száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda 

fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz 

a felvételre. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) és (3) bekezdése szerint: 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban.  

 

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy 

órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét 

külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon 

belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.  

 

Kérem, a Kedves Szülőket, hogy a fent jelzett napokon tegyenek eleget a 

gyermekükre vonatkozó beíratási kötelezettségüknek. 
 

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján érdeksérelemre 

hivatkozással 15 napon belül kérelmet nyújthat be az intézmény fenntartójához, a Dunaföldvár 

Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. (Dunaföldvári Polgármesteri 

Hivatal).  

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai felvétele az alapító okiratban 

foglaltak szerint biztosított. 
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A felvételi eljárásról hozott döntés ideje:  

 
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, amely legkésőbb a 

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap: 

 

2022. május 23. 
 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények 

Az 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. 

§-a szerint 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, 

 aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését 

biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, 

 akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai 

nevelési évben igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet 

mulaszt, szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható. 

 

Tájékoztató az óvodák felvételi körzetéről  
 

A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.  

alábbi telephelyeire: 

 

1.) 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 7. Nyitva tartás: 5.30-17.00 

2.) 7020 Dunaföldvár, Iskola u. 7. Nyitva tartás: 6.30-16.30 

3.) 7020 Dunaföldvár, József tér 8. Nyitva tartás: 6.30-16.30 

4.) 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 4. Nyitva tartás: 6.30-16.30 

 

Az óvodai felvételi körzeteket az alábbiakban foglaltak szerint határozza meg az intézmény, 

amely megegyezik Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

37/2017.(II.28.) KT határozat önkormányzati határozatával:  
 

1. sz. óvodai körzet- 7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7. és Kossuth L. utca 4. 

 

Ady Endre utca, Alsó Öreghegy, Bánom völgy, Bercsényi utca, Beszédes sor, Béke tér, Diós, 

Fehérvári utca (páros 2-52, páratlan 1.-47), Flórián utca, Gábor Pál utca, Homoki köz, Hősök 

tere, Ifjúság tér, Ilona utca, Jókai utca, Kéri út 6-os úton belüli oldala, Magyar köz, Mély út, 

Mészáros utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi utca, Rátkay köz, Reiter köz, Sóház utca, Tamás 

István utca, Tavasz utca, Templom hegy, Templom utca, Váralja utca, Várdomb utca, Zrínyi 

köz  

- Új utcák: Alsó Bölcske utca, Alsó Burgundia, Alsó Kálvária, Alsó Újhegy, Alsórév út, Belső 

Bölcske utca, Bezerédj utca, Duna utca, Felső Bölcske utca, Felső Burgundia, Felső Kálvária, 

Felső Kiskuti köz, Györki sor, Hunyadi sor, Itató, János hegy, Kakas hegy, Kossuth Lajos utca, 

Közép Burgundia, Külső Bölcskei út, Nagy hegy, Paksi utca 6-os úton belüli része, Solti út, 
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Somos-hegy, Szent Flórián tér, Szt. László hegy, Széchenyi utca, Sziget köz, Tabán, Tójárás, 

Tóth völgy, Vak Bottyán tér, Vasúti őrház , Belső Kertek köze  

 

2. sz. óvodai körzet- 7020 Dunaföldvár, Iskola utca 7.  

 

Anna-hegy, Alsó-Homokerdő, Alsó Tó, Aradi köz, Arany János utca, Árpád utca, Baross dülő, 

Baross utca, Battyány sor, Bethlen köz, Béri Balogh Ádám utca, Csáki köz, Damjanich utca, 

Deák tér, Dézsma sor, Dobó utca, Dózsa György utca, Erzsébet utca, Iskola utca, Irinyi János 

utca (páros 2-4, páratlan 1-29), Jobbágyősök útja,Kereszt utca, Kéri út (páros 22-104, páratlan 

19-105.) Kodály Zoltán utca, Kölcsey utca, Közép-Homokerdő, Külső Kertek köze, Külső Kéri 

út, Külső Paksi utca, Külső Téglaház utca, Magdolna utca, Major köz, Magyar László utca 

(páros 2-28, páratlan 1-19) Mednyánszky utca, Mezei köz, Paksi utca 6-os úton kívüli része, 

Pince köz, Püspök utca, Rózsa utca, Szent Lőrinc utca (páros 2-40, páratlan 1-43.) Szt. István 

utca, Szt. László utca, Szondy utca, Vadász utca, Vasút utca, Vágóhíd utca, Völgy utca  

- Új utcák: Antal hegy, Hunyadi tér, Vermek sora, Ripszom, Hajdúles, Weikersheim tér, 

Munkácsy Mihály utca  

 

3. sz. óvodai körzet- József tér 8.  

Attila utca, Csaba sor, Dankó Pista utca, Derecskei utca, Előszállási utca, Erkel Ferenc utca, 

Felső-Homokerdő, Felsőfok, Fehérvári utca (páratlan 49-109, páros 54-118), Füzes sor, 

Búzavirág utca, Irinyi János utca( páratlan 31-65), József hegy, József tér, Katona József utca, 

Kinizsi utca, Corvin János utca, Liszt Ferenc utca, Magyar László utca (páros 30-66, páratlan 

21-53), Május 1 utca, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Mozsola,, Nefelejcs utca, 

Olajmalom köz, Pentelei út, Pipacs utca, Piripócs, Puskás utca, Radnóti Miklós utca, Sas utca, 

Szent Kristóf utca, Szent Lőrinc utca (páros 42-118, páratlan 45-129.) Sárgaház, Tamankó, 

Táncsics Mihály utca, Temető sor, Tó utca, Toldi tér, Új Vermek sor, Váci Mihály utca, Virág 

utca,  

- Új utcák: Baróta köz, Baróta puszta, Csaba utca, Gyula hegy, József utca, Kadarka utca, 

Kenderföldi út, Kossuth tér, Kristály köz, Matild major, Németh-Kiliti köz, Rizling utca, Szőlő 

utca, Szőlőskertek útja, Vilmos puszta, Hunyadi park, Vörösmarty utca  

 

 

Dunaföldvár, 2022. március 1. 

Horváth Zsolt  

polgármester 

 
 

 










