
 

 

 

KIVONAT 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Emberi Erőforrások Bizottsága 

2020. február 25-ei 
nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

16/2020. (II. 25.) sz. emberi erőforrások bizottsági határozat 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága ”Az óvodai 

beíratás időpontjának meghatározása a 2020/2021. nevelési évre” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 
1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottsága 

Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. 

(X. 22.) önkormányzati rendelete alapján, átruházott hatáskörben a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-a értelmében az önkormányzat fenntartásában 

működő Keszthelyi Életfa Óvodába történő 2020. évi beiratkozás időpontját a Melléklet 

szerinti Hirdetményben határozza meg. 

2. A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a Hirdetmény www.keszthely.hu honlapon és a 

Balatoni Krónika című magazinban, valamint az önkormányzat fenntartásában működő 

óvoda honlapján (www.keszthelyiovodak.hu), illetve a helyben szokásos módon történő 

kihirdetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: a hirdetmény közzétételre történő megküldése: 2020. március 5. 
Felelős:  Nagy Bálint polgármester 

        Dr. Gábor Hajnalka jegyző 
  (Dr. Skoda Lilla osztályvezető) 

        Szabóné Lancz Anna óvodavezető 
 
 
            Csótár András 
A kivonat hiteles:        bizottsági elnök sk. 
    
Illés Györgyi 
jegyzőkönyvvezető 

http://www.keszthely.hu/
http://www.keszthelyiovodak.hu/


MELLÉKLET 

 

HIRDETMÉNY  
KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA FELVÉTELI IDŐPONTJÁRÓL  

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy 2020/2021.  nevelési évre vonatkozóan 
Keszthely Város Önkormányzata által fenntartott óvodába történő beíratás 
időpontja: 

 
2020. április 20.  (hétfő)   7,00 - 13,00 óráig, 
2020. április 21.  (kedd)  13,00 - 17,00 óráig. 

 
A beíratás helye: Keszthelyi Életfa Óvoda és Tagóvodái. 
 
A beíratáshoz az alábbi okmányok szükségesek: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi 
kivonat vagy személyi igazolvány), 

 a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 

 a gyermek TAJ-kártyája, 

 a gyermek egészségi állapotáról szóló orvosi igazolás. 
 
Az a gyermek, aki 2020. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, az óvodai nevelési 
év első napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. 
 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az 
óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja 
alapján szabálysértést követ el. 
 
A Keszthelyi Életfa Óvoda felvételi körzete Keszthely Város közigazgatási területe.  
 
A Keszthelyi Életfa Óvoda alapító okiratában meghatározottak szerint ellátja a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, 
amely a szakértői bizottság szakvéleménye alapján vehető igénybe. 
 
Az a gyermek, aki 3. életévét 2020. augusztus 31. napja után tölti be, nevelési év 
közben bármikor felvehető. Az óvodai felvételről, átvételről az óvodavezető dönt.  
 
Az óvodai beíratással egyidejűleg nem jön létre óvodai jogviszony, az csak a 
jogszabályban meghatározottak alapján, az óvodavezető legkésőbb 2020. május 20. 
napjáig megküldött írásbeli (helyben szokásos módon) értesítésével történik meg. 



Az óvodavezető döntése ellen a szülő a gyermek érdekében - Keszthely Város 
Jegyzőjéhez benyújtott kérelemmel - jogorvoslati lehetőséggel élhet.  
 
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az 
2020. május 25. napjáig nyújthat be kérelmet az Oktatási Hivatal Köznevelési 
Nyilvántartási Főosztálya (1363 Budapest, Pf. 19.) felé, aki a gyermeket a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben 
a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentheti az óvodai foglalkozáson való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.  
 
Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét 
külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó 
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatal 
Köznevelési Nyilvántartási Főosztályát a www.oktatas.hu oldalon található 
nyomtatvány kitöltésével és postai úton történő beküldésével:  
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese 
 
Az óvodai beiratkozás és felmentés, valamint az óvodakötelezettség külföldön 
történő teljesítése vonatkozásában további részletek megtalálhatók az önkormányzat 
honlapján:  
https://www.keszthely.hu/intezmenyek/oktatasi-
intezmenyek/ovodak/letoltheto-dokumentumok 
 
 
Keszthely 2020. február 25. 
 
 
 
 Csótár András 
 Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke 
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