
 
A Háromkirályok Óvoda minden nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az 

óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az ellátási körzetébe 

tartozó óvodaköteles korú gyermeket, nevelő szülőket az alábbiak szerint 

tájékoztat: 

Az óvoda címe: 5350 TISZAFÜRED, SZŐLŐSI ÚT 1.  

Telefon: 59-351-358 

E-mail: haromkiralyokovoda@gmail.com 

A BEIRATKOZÁSHOZ KÉRJÜK, HOZZÁK MAGUKKAL: 

o A GYERMEK TAJ-KÁRTYÁJÁT,  

o LAKCÍMKÁRTYÁJÁT, 

o SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATÁT,  

o A SZÜLŐ SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ ÉS LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI 

IGAZOLVÁNYÁT, 

o A BEILLESZKEDÉSI - TANULÁSI - MAGATARTÁSI ZAVAR 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKVÉLEMÉNYT, 
o AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A GYERMEKVÉDELMI 

KEDVEZMÉNYRŐL SZÓLÓ HATÁROZATOT, A TARTÓS BETEGSÉGRŐL 

SZÓLÓ IGAZOLÁST, 

o AKI JÖVEDELEM ALAPJÁN JOGOSULT AZ INGYENES ÉTKEZÉSRE, AZOK A 

SZÜLŐK JÖVEDELEMIGAZOLÁST ÉS A CSALÁDI PÓTLÉKOT IGAZOLÓ 

SZELVÉNYT,  

o 3 VAGY TÖBB GYERMEK NEVELÉSE ESETÉN A CSALÁDI PÓTLÉK 

FOLYÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁSOKAT. 

Az óvodai beiratkozás adott naptári év augusztus 31-ig 3. életévüket betöltő, 

vagy annál idősebb iskolás kort el nem érő gyermekeket érinti. 

72. § (1) A szülő kötelessége, hogy 

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá 

megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az 

intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi 

előmenetelét, 



b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá 

tankötelezettségének teljesítését, 

c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, 

alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. 

(2) A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének 

megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi 

hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot. A 

gyermek - ha nem cselekvőképtelen - tizennegyedik életévének betöltésétől a 

szülő ezt a jogát gyermekével közösen gyakorolhatja. 

A szülő: - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai 

nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles 

beíratni az önkormányzat vagy a fenntartó alapján közzétett közleményben vagy 

hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatás 

kötelezettsége alól felmentést kérni.  

- Az a szülő, aki gyermekének felmentést kíván kérni Nkt. 8 § (2) - tárgyév 

május 25. 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 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 

rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a 

kérelmezett jog gyakorlásáról. 

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek 

szüleje a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak 

érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon. 

-  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 hivatalt. 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. 

Az óvoda vezetője: az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését 

írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a 



szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele 

esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.   

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 

felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden 

Tiszafüreden lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

- Az intézmény által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel 

élhet. A szülő az Nkt 37.§. (2) – (3) bekezdése értelmében 

jogszabálysértésre, vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be 

kérelmet a kézbesítéstől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító 

kérelmet az adott intézmény fenntartójához, az Egri Főegyházmegyéhez 

lehet benyújtani.  

- Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek 

óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján 

az átvevő óvoda feladata. 

- Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett- az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 28§- ában meghatározott feltételekkel összhangban dönt. 

- Értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel 

vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a 

nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van. 

- Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése estén alkalmazható 

jogkövetkezmények: 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 

gyámsága alatt álló 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 

értelmében szabálysértést követ el.  A szabálysértés elkövetője 

pénzbírsággal is büntethető. 

 

 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Háromkirályok Óvodának, nincs felvételi 

körzete. 



 

Óvodánk alapító okirata nem tartalmazza a nemzetiségi nevelés ellátását, és az 

integráltan nevelhető SNI-s gyermekek közül az érzékszervi fogyatékosokat és 

az autistákat sem tudjuk ellátni, ezért ilyen gyermekeket nem tudunk fogadni. 

 

Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:  

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény  

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 

 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 

törvény 

 

 

A BEIRATKOZÁS IDEJE ALATT BETEKINTÉST NYERHETNEK A 

KEDVES SZÜLŐK A CSOPORTOK ÉLETÉBE! 

 

 

 

MINDEN ÓVODÁSKORÚ 

GYERMEKET SZERETETTEL 

VÁRUNK! 

 

 


