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HIRDETMÉNY 
az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről   

 
 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda (2422 
Mezőfalva, Kinizsi u. 48.) általános felvételi időpontjáról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 20. § (1) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszi közzé: 
 
1. Az óvoda felvételi körzete: Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területe. 
 
2. A Mezőfalvai Tündérkert Óvoda 2019/2020-es tanévre vonatkozó óvodai beiratkozásának 
időpontja: 2019. április 23. (kedd)  és  24. (szerda) reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig. 
Pótbeíratás április 29. (hétfő) reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig. 
 
3. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a gyermek TAJ- kártyája és a szülő személyi azonosító 
és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.     
 
4. 2015. szeptember 1-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járás. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése 
értelmében „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 az R. 
20. § (2) bekezdése alapján az óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekét köteles 
beíratni az Önkormányzat által közzétett időpontban.  
 
Amennyiben a szülő nem tesz eleget a beíratási kötelezettségének, az óvoda vezetője köteles értesíteni 
a gyermek lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.  A kötelezettség 
elmulasztása akár szabálysértési felelősségre vonást is von maga után.  
 
5. Az intézmény az Alapító Okiratának megfelelően az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek felvételét is biztosítja. 
 
6. Az R.  20. § (4) bekezdése alapján az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének 
határnapja: 2019. május 13. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó 
döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését az írásbeliségen túl határozati formában 
köteles közölni a szülővel. 
 
7. Az Nkt. 37-38. § alapján az óvodai felvételről szóló döntés ellen a szülő a közléstől vagy a 
tudomására jutásától számított 15 napon belül eljárást indíthat a fenntartónál. A fenntartó a kérelmet 
elutasíthatja, vagy a döntést megváltoztathatja, vagy a döntést megsemmisítheti és az óvodát új döntés 
meghozatalára utasíthatja.  
 
A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az 
érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát 
kérheti a közléstől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással.    
 
 
Mezőfalva, 2019. február 28. 
 
                                                          Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának  
                                                                        Képviselő-testülete    


