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HIRDETMÉNY  
A 2023/2024. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI 

BEIRATKOZÁSRÓL 

 
 
Az óvodai és a bölcsődei beiratkozás ideje, helyszíne, a beiratkozás menete: 
 
A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységében a 2023/2024. nevelési 
évre vonatkozó beiratkozás időpontja Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 34/2023. (III.21.) K. t. határozata alapján  
 

2023. április 20. (csütörtök) és 2023. április 21. (péntek) napján  
 

8 és 17 óra között került kijelölésre. 
 

A 2023/2024-es nevelési év 2023. szeptember 1. napjától 2024. augusztus hó 31. napjáig tart. 
 
A beiratkozás helyszíne az óvodai intézményegységben: 
7761 Kozármisleny, Alkotmánytér 54. 
 
A beiratkozás helyszíne a bölcsődei intézményegységben: 
7761 Kozármisleny, Augusztus 20. tér 1. 
 
Az óvodába a gyermeket akkor lehet felvenni, amikor a gyermek a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti életkort betölti:  
„8. § (1) bekezdés: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-
oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy 
ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.”  
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek 
felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében – folyamatosan történik. 
Az Nkt. 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint, a gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.  
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Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 1. napja előtt 
születtek, és még nem járnak óvodába. 
 
Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelező azzal a felhatalmazással együtt, 
hogy a gyermek – külön eljárásban – felmenthető. 
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, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az 
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében 
kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi 
körülményei, sajátos helyzete indokolja. 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) 
Kormányrendelet 38/B. §-a kimondja, hogy „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése 
szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és vármegyei kormányhivatal általános 
illetékességgel eljáró járási hivatala.”  
 
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek 
szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles 
értesíteni az óvodavezetőt.  
 
A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde felvételi körzeteit jelen hirdetmény melléklete 
tartalmazza.  
 
Tájékoztatjuk a szülőket/törvényes képviselőket, hogy a– Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 
alapító okirata alapján – az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadni 
tudja. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői 
bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra 
létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai 
intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, 
azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bekezdés). 
 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet és a TAJ számot igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát.  
 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, 
sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentumokat (orvosi igazolás, 
szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.). 
 
 
Az óvodai felvételről szóló döntés, a felvételi döntéssel szembeni jogorvoslat: 
 
Felhívjuk a szülők/törvényes képviselők figyelmét arra, hogy az Nkt. 49. § (3) bekezdése 
értelmében „az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda 
körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).”  
A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad 
férőhelyek függvényében. 
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda 
körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi 



adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási 
helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. 
Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a 
gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen 
lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az 
óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként 
igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg 
illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot (Rendelet 
20. § (9) bekezdés). 
Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása 
ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa 
vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerű körzetben lakást 
családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve 
a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek 
szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy 
vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda 
körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. (Rendelet 20. § (10) bekezdés). 
 
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a 
kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. 
A döntés közlésének határnapja: 2023. május 25.  Az óvodába felvett gyermekek csoportba 
való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az 
óvodavezető dönt. 
A szülő, amennyiben 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. 
 
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 
tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél 
(Nkt. 37. § (2) bekezdés).  Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. 
 
A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát 
kérheti a közléstől számított harminc napon belül. 
 
 
Az óvodáztatási kötelezettség nemteljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények: 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a 
továbbiakban: Szabstv.) 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.  
 
A elmúlt évekhez hasonlóan lehetőséget biztosítunk az intézmény honlapján található 
Szándéknyilatkozat online kitöltésére és eljuttatására az intézmény számára. Kérem kísérjék 
figyelemmel honlapunkat! 
 
Kozármisleny, 2023. március 21. 

    Kifüggesztés időpontja: 2023. 
       Lejárat napja: 2023.  
       Levétel napja: 2023. 
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