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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 14-én megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Napfény Óvodában és az Ercsi 

Hétszínvirág Óvodában a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról 
és időpontjáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2017. (II.14.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Napfény Óvodában és az Ercsi Hétszínvirág Óvodában a 2017/2018. nevelési 
évre vonatkozó óvodába jelentkezés módjáról és időpontjáról  

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi NapfényÓvodában és az Ercsi 
Hétszínvirág Óvodában a 2017/2018. évi nevelési évre az óvodáskorú gyermekek óvodai 
felvételét az intézmények vezetőivel egyeztetve az alábbi időpontokban határozza meg: 
 

 2017. május 2. napján 08:00 – 16:00 óráig  

 2017. május 3. napján 08:00 – 16:00 óráig  

 2017. május 4. napján 08:00 – 16:00 óráig  

 
Az intézménybe a jelentkezés személyesen, a mellékletben szereplő jelentkezési lapon 
történik. 
 
Az intézmények az óvodába történő jelentkezés módját és idejét a határidő előtt legalább 30 
nappal hozzák nyilvánosságra a helyben szokásos módon, illetve teszik közzé az 
önkormányzat honlapján és az intézményi honlapon. 
 
Felelős: Bosnyák Istvánné intézményvezető 
    Ábrahám Gabriella intézményvezető 
Határid ő: azonnal 
 
 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 
 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 71/2017. (II.14.) Kt. sz. határozathoz” 
 

 
FELHÍVÁS 

ÓVODAI JELENTKEZÉSRE 
 

Értesítjük a város lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § 
(1) bekezdése szerint „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 
életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, 
fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett 
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”  

Jelentkezni személyesen lehet a jelentkezési lap kitöltésével, mely az óvodákban 
igényelhető. 
 
1. A Jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írnia, elvált szülők esetén a felügyeletet 
gyakorló szülőnek be kell szereznie a másik szülő egyetértését. 
 
2. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatok közlése a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kötelező.  
A dőlt betűvel szedett kérdésekre a válaszadás önkéntes. Az adatokat az intézményi 
nyilvántartás céljára vesszük fel. Az adatok továbbítása, illetve statisztikai célú felhasználása 
csak a fent megjelölt jogszabály, illetve az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint történhet. Az adatokat csak az 
intézmény alkalmazottai fogják kezelni és feldolgozni. 

 
 
 

Az óvodai jelentkezés ideje:  
 

2017. május 02 – 04.   

08:00-16:00 óra 

 

A jelentkezés helye: 

 

Ercsi Napfény Óvoda, 2451 Ercsi Dózsa György tér 2. 

Ercsi Hétszínvirág Óvoda, 2451 Ercsi, Türr István u. 15. 

 

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőség szerint a gyermekével együtt érkezzen, és 
vigye magával: 

- a gyermek nevére kiállított érvényes személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó 
hatósági igazolványt (lakcímkártyát)  

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
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- a gyermek TAJ kártyáját, 
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, 
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló 

dokumentumokat, 
- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását 

biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy 
szülők nyilatkozata),  

 

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. 

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 30 napon belül hoz döntést az intézmény 
vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos 
határidőn belül a szülők Ercsi Város Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek 
(óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó felülbírálati kérelmet nyújthatnak be.  

 

 

         INTÉZMÉNYVEZETŐK 

 

 

Óvodai jelentkezési lap 

      a 2017/ 2018. nevelési évre 
 
 

I. A gyermek adatai 
 

 

1. A gyermek neve: ……………………………………… Neme: □ fiú    □ lány 

2. Születési helye: …………………………….. Születési ideje: …………………………….….. 

3. TAJ száma: .................................................... 

3. Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………….. 

4. Tartózkodási helye: ……...………………………………………………………………………. 

5. Az előző óvoda/bölcsőde neve: …………………………………………………………….….. 

 

II. A szülőkre vonatkozó adatok 

 
 
7. Levelezési cím: …………………………………………………….…….................................... 

8. Apa neve: ……………………………………………………………………………..……........ 

9. Apa telefonszáma, e-mail címe: ………………………………………………………………..... 

10.Anya neve (leánykori is): …..………………………………………………………………… 

11. Anya telefonszáma, e-mail címe: ….…………………………………………………………… 
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12. A gondviselő neve: ….……………………………………………………................................. 

13.Gondviselő lakcíme:………….…………………………………………………………………. 

 

A gondviselő adatait csak akkor kérjük kitölteni, ha a gyermeket nem a vér szerinti édesanyja 
vagy édesapja neveli, illetve, ha a gyermek nevelésében a vér szerinti apán vagy anyán kívül 
harmadik személy is részt vesz. 

 

III. A gyermek testvéreire vonatkozó adatok 

 
14. A gyermek testvéreinek száma: ……………. 

15. Testvérei közül hány él egy háztartásban a gyermekekkel: ……………………….. 

16. A testvérek neve     életkora Melyik oktatási intézményben tanul, ill. hova jár 

óvodába? 

 

 

………………………………..     ………….  

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………..     ………….      

…………………………………………………………………………… 
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IV. Egyéb adatok 

 
 
17. Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben? igen – nem 

18. Gyermeke szobatiszta- e?  igen - nem  

19. Tartósan beteg, vagy fogyatékos-e? igen – nem 

20. Amennyiben igen, betegség megnevezése: …………………………………………....……… 

21. Allergiás-e gyermeke? igen - nem  Ha igen, mire?…………………………………………... 

22. Szakvéleménnyel rendelkezik-e?   igen - nem 

23. Halmozottan hátrányos helyzetű- e? igen - nem 

24. Mikortól igényli az óvodai felvételt? ........................................................................................... 

 
Felvétel esetén gyermekem: 
 
 egész napos elhelyezését kérem vagy 

 a kötelező 4 órai elhelyezését kérem a törvényi előírások alapján (5-6 éves gyermekeknél). 

 

Felvétel esetén gyermekem étkeztetése: 
 
térítésmentes, mert..………………………………………………………………………………… 
 
     50%-os étkeztetését kérem, mert 

     3 vagy több gyermek ellátásáról gondoskodunk 

     tartósan beteg, illetve fogyatékos az óvodáskorú gyermekem. 

 

(A kedvezményre jogosító dokumentumokat csatolni kell!  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek.  

 
Ha a fenti adatokban változás történik, haladéktalanul tájékoztatom a másik felet. 

 

V. Felvételi kérelem 

 

Alulírottak kérjük gyermekünk felvételét a 2017/2018. nevelési évre a megjelölt intézménybe: 
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Napfény Óvoda   
 Dózsa Gy. tér  
 Bercsényi u. telephely 
 Szent István u. telephely 
 
 Hétszínvirág Óvoda  
 
Az intézmény neve előtti négyzetben X jelöléssel válassza ki a kívánt óvodát! 
 
 
Kelt: …………….. 2017. ……………………………. hó …………………nap 

 
 

 
 
………………..............................          ……………………………… 
                   szülő                másik törvényes képviselő 
 

 
Tájékoztató 
 

1. A Jelentkezési lapot mindkét szülőnek alá kell írnia, elvált szülők esetén a felügyeletet 
gyakorló szülőnek be kell szereznie a másik szülő egyetértését. 
 

2. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatok közlése a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján kötelező. A dőlttel szedett kérdésekre a 
válaszadás önkéntes. Az adatokat az intézményi nyilvántartás céljára vesszük fel. Az adatok 
továbbítása illetve statisztika célú felhasználása csak a fent megjelölt jogszabály, illetve az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény szerint történhet. Az adatokat csak az intézmény alkalmazottai fogják kezelni és 
feldolgozni. 
 


