Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
14/2021. (II.15.) határozata

Tárgy: Javaslat az óvodai beiratkozás 2021/2022. évre vonatkozó időpontjának és felvételi körzetének
meghatározásáról

Előkészítő: Kovács Laura kirendeltségvezető

A 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének
14/2021. (II.15.) határozata
az óvodai beiratkozás 2021/2022. évre vonatkozó időpontjának és felvételi körzetének
meghatározásáról
Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szákszend Község
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az
alábbi határozatot hozza:
1. Az óvodai beiratkozás időpontja 2021. április 22.-2021. április 23. 8-16 óra.
2. Az óvoda felvételi körzete Szákszend község teljes közigazgatási területe.
3. Az óvodai beiratkozásról szóló hirdetmény a határozat melléklete.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2021. február 15.
Dr. File Beáta jegyző

Szákszend, 2021. február 15.

Papp Attila Csaba
polgármester

Dr. File Beáta
jegyző

Melléklet
HIRDETMÉNY
óvodai beiratkozásról a 2021/2022-es nevelési évre
Az óvodai jogviszony létesítése
A szülő a harmadik életévét 2021. augusztus 31. napjáig betöltő gyermekét – legalább napi négy órában
történő óvodai foglalkoztatásra – köteles beíratni jelen hirdetményben meghatározott időpontban, a
2021/2022. nevelési évre, mely 2021. szeptember 1. napjától – 2022. augusztus 31. napjáig tart az
óvodában. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden Szákszenden lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A beiratkozás időpontja: 2021. április 22. (csütörtök) és 2021. április 23. (péntek) 8-16 óráig
A beiratkozás helyszíne: Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda
2856 Szákszend, Dózsa György u.16.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
2. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímkártya) és TAJ kártya,
3. a szülő, gondviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
4. sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői vélemény.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén 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 büntethető.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az óvoda alapító okirata szerint
jogosult.
Az intézmény felvételi körzete:
Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzete Szákszend Község közigazgatási
területe.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem
elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2021. május 28.
napjáig.
A jogorvoslati eljárás szabályai:
A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül
jogorvoslati kérelemmel fordulhat Szákszend Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda
vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést
megváltoztathatja vagy megsemmisítheti és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Szákszend,

