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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A 2015. évet megelőzően az óvodai beíratások időpontját a Budapest Főváros 

Főpolgármesteri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztálya által 

elkészített hirdetményben, fővárosi szinten egységesen állapították meg. 2015. évtől 

kezdődően az óvodai beíratás időpontját minden önkormányzatnak saját magának kell 

meghatároznia.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában 

foglaltak szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai 

általános felvételi időpontról.  

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint az 

óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20. és május 20. napja között kerül sor.  

 

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 

eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal  

 

- közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 

- közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő 

óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.  

 

Az óvodai beíratás időpontja előzetesen egyeztetésre került az óvodavezetőkkel. 

 

A fentieket figyelembe véve javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 

beíratás időpontját a jelen előterjesztés mellékletét képező, a 2020. évi óvodai beíratásról 

szóló Hirdetmény szerint határozza meg.  

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő „jelen határozat 

melléklete” alatt az előterjesztés mellékletét kell érteni. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2020. (III.10.) határozata az óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. az óvodai beíratás időpontját 2020. május 11-től 2020. május 13-ig terjedő 

időtartamban, jelen határozat mellékletét képező „Hirdetmény”-ben foglaltak 

szerint határozza meg. 

II.  felkéri a Polgármestert a 2020. évi óvodai beíratásról szóló Hirdetmény-nek az 

Önkormányzat hivatalos honlapján (www.soroksar.hu-n), a Soroksári Hírlapban, 

valamint az óvodák honlapján való közzétételére. 

     

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

http://www.soroksar.hu-n/


 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A 

határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 
 

Budapest, 2020. február 24. 
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Melléklet: Hirdetmény 


