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ELŐTERJESZTÉS 
Szigetcsép Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2020. március 23-i ülésére 

Tárgy: Szigetcsépi Záhonyi Hugóné Óvoda beiratkozási időpontjának meghatározásáról. 
Előterjesztő: Tóthné Kriszt Judit polgármester  
Előterjesztést készítette: Katona Éva jegyző 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (2) 
bekezdésének b) pontja szerint 
„A fenntartó  
b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az 
óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,” 
 
Az Nkt. a jelentkezés módját az alábbiakban határozza meg:  
 
„ 49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e 
törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke 
óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.” 
 
A szigetcsépi gyermeket a 2020/2021. óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő 
személyesen írathatja be a 2317 Szigetcsép, Orgona utca 28. szám alatti óvodai székhelyen.  
 
Az óvoda vezetőjének a 2020/2021. nevelési évre a beiratkozás időpontjára vonatkozó 
javaslata az alábbi: 
 

2020. május 04. (hétfő)  8.00-17.00 óra 
2020. május 05. (kedd)  8.00-17.00 óra 
2020. május 06. (szerda)  8.00-17.00 óra  
2020. május 07. (csütörtök)  8.00-17.00 óra 
2020. május 08. (péntek)  8.00-12.00 óra 
 

Az intézmény felvételi körzete a község teljes területe. 
 
Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés 
megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 
 
 
Tárgy : A Szigetcsépi Záhonyi Hugóné Óvodába történő jelentkezés módjának, óvodai 

beiratkozás 2020/2021. évre vonatkozó időpontjának és az óvodai felvételi körzet 
meghatározásáról. 

 
……/2020. (III. 23.) KT. számú határozat 

                                                      Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. Az óvodába történő beiratkozás időpontjait az alábbiak 
szerint határozza meg: 
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2020. május 04. (hétfő)  8.00-17.00 óra 
2020. május 05. (kedd)  8.00-17.00 óra 
2020. május 06. (szerda)  8.00-17.00 óra  
2020. május 07. (csütörtök)  8.00-17.00 óra 
2020. május 08. (péntek)  8.00-12.00 óra 
 

2. A fenti beiratkozási időpontokat követően a nevelési évre 
az év közben esetlegesen megüresedő helyekre van 
lehetőség beíratásra.  
A jogszabályban meghatározott korú szigetcsépi 
gyermekeket a 2020/2021. évre a szülő/törvényes 
képviselő személyesen írathatja be az óvoda 2317 
Szigetcsép, Orgona utca 28. szám alatti székhelyén.  
 

3. Az óvoda felvételi körzetét Szigetcsép község teljes 
területében határozza meg. 
 

4. Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az óvodát, és 
gondoskodjon a beiratkozás helyben szokásos módon 
történő kihirdetéséről. 
 

Felelős:        Katona Éva jegyző 
Határid ő: Óvoda értesítése azonnal, az időpontok 

kihirdetése 2020. április 03. 
 

 
 
Szigetcsép, 2020. március 18. 
 
 
 
                         Tóthné Kriszt Judit sk. 
          polgármester 


