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1.  Beszámoló a civil szervezetek számára 2019. évben nyújtott támogatások felhasználásáról (Később 
kerül kiküldésre) 

2. Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására 
3. Javaslat iskolai alapítványok 2020. évi támogatására 
4. Javaslat a 15/2020. (II.19.) sz. OKB határozat visszavonására, és a 2020/2021. nevelési évre történő 

óvodai beiratkozás eljárásrendről szóló tájékoztatás elfogadására 
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Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázatainak 
elbírálására, a támogatás felosztására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2020. (II.27.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
pályázatot ír ki a civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására.  
Az 1/2020. (I. 30.) számú költségvetési rendeletben – a civil szervezetek támogatására - rendelkezésére álló keret 
a cél és általános tartalék terhére 6.000.000,- Ft. 
Az összesített igény 5.303.000,-Ft, azzal a megjegyzéssel, hogy a Gyáli Erdélyi Székely Kör nem jelölt meg 
támogatási összeget.  
A pályázati határidő lejártáig, 2020. április 2. napjáig az alábbi pályázatok érkeztek be: 
 
A civil szervezet neve   Pályázati cél                      Igényelt támogatás 
 
1./ Gyáli Kertbarát Kör Működési költségekre, 2020. évben megrendezett és megrendezésre 

kerülő programok költségeire, kertészeti eszközök beszerzésére, 
kulturális programok és autóbusz költségei,  mobil  feltöltés, 
nyomdai eszközök, internet használat, festékpatron, fénykép, írószer, 
oklevél, emléklapok, tárgyjutalom vásárlás, bankköltségek 
finanszírozására 

    Kért támogatás összege:    783.000,- Ft 
 
2. / Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület Működési költségekre, gyermekcsoport működésének támogatása 

(gyermek népviselet vásárlása), XII. éves gála szervezési költségei 
(dekorációk, meghívók, grafikai munkák, zenészek közreműködői 
díja, kellékek vásárlása), felnőtt csoport működésének támogatása 
(népviseletek vásárlása)  
Kért támogatás összege:    550.000,- Ft 

 
3./ Kovács István Pál Dalkör Működési költségekre, „Azt a ragyogóját” nótaműsor 170. 

előadásának megünneplése, városi és vendégszereplések költségeire,  
utazás költségeinek fedezete, vendégénekesek tiszteletdíjára, 
korrepetitor, zenekar honoráriumának költségei 
Kért támogatás összege:    780.000,- Ft 
 

4./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub Működési költségekre, múzeumi belépőkre, színházi belépőkre, 
vendéglátásra, klubfoglalkozásokra, Nőnapi megemlékezés, őszi 
programok,  kirándulások költségeire   

     Kért támogatás összege:    270.000,- Ft 
 
5./ Cukorbetegek Egyesülete Gyál Működési költségekre, gyógyszertári költségek, kihelyezett 

sportnapok, gyógyfürdő belépők, Diabetes Világnap megrendezése, 
évzáró ünnepség megrendezése, szakfolyóiratok előfizetése, 
Országos Diabetes Nap költségei, vérnyomásmérők vásárlása, lézer 
nyomtató javíttatása, 20 db. Nordick walking bot vásárlása 

 Kért támogatás összege:    930.000,- Ft 
        
6./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub Működési költségekre, városi ünnepségeken, koszorúzáson való 

részvétel, az ország különböző városaiban kirándulások szervezése, 
mozi látogatás,évbúcsúztató megrendezése  
Kért támogatás összege:    500.000,- Ft 
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7./ Gyáli Erdélyi Székely Kör Működési költségekre, III. Gyáli Székely Találkozó és a III. Gyáli Székely Bál 

megrendezésének költségei (bérleti díjak, alapanyagok beszerzése, 
zenészek díjazása, egyéb költségek)  

                                                                       Kért támogatás összeg              nem jelölt meg összeget 
 
8./ Gyáli Önkéntes Szemétszedők Egyesülete Működési költségekre, prevenció megvalósítása, tájékoztató,  

ingyenes ismeretterjesztő programok megtartása, egyéb járulékos 
költségek   

                                                                       Kért támogatás összeg          768.000.-Ft 
     

9./ Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány Működési költségekre, megelőzés, szemléletformálás, 
tájékoztatás, oktatás kapcsán felmerülő költségekre, ivartalanítás, 
tájékozató szóróanyagok készítése, szakemberek díjazására, 
hirdetési és nyomdai költségekre, ajándékok vásárlására  

                                                                       Kért támogatás összeg:             572.062.-Ft 
             (Megjegyzés. Alapítvány, nem egyesület)   
 

10./ Bundás Barát Állatvédő Egyesület: működési költségekre, egyesület eszközeinek korszerűsítésére  
macska- és kutyaszállító box, macskacsapda, kiképző póráz). 

                                                            Kért támogatási összeg:            150.000,-Ft   
  

A Hivatalunkhoz beérkezett pályázatok dokumentumai a Szervezési és Humánpolitikai Irodán megtekinthető. 
 
Ugyanakkor a jelenleg fennálló járványügyi helyzet miatt felmerül a pályázatok eredményhirdetés nélküli 
lezárása is, mivel a pályázó szervezetek, egyesületek nem tudják biztosra tervezni az éves programjaikat.  
 
Fenti okok miatt javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek a 2020. évi civil egyesületek részére kiírt pályázatok  
értékelés nélküli  lezárását és a támogatást tartalmazó pályázat veszélyhelyzet feloldását követő 30 napon belüli  
újbóli  kiírását. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a döntés meghozatalára! 
 
 

I. sz. Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében szereplő cél- és általános tartalék terhére a civil 
szervezetek támogatása keret soron tervezett összegből, az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban: 
 
1/  Gyáli Kertbarát Kör Működési költségekre, 2020. évben megrendezett és megrendezésre 

kerülő programok költségeire, kertészeti eszközök beszerzésére, 
kulturális programok és autóbusz költségei, mobil feltöltés, nyomdai 
eszközök, internet használat, festékpatron, fénykép, írószer, oklevél, 
emléklapok, tárgyjutalom vásárlás, bankköltségek finanszírozására 

     Megítélt támogatás összege:         ..……………. 
 
2. / Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület Működési költségekre, gyermekcsoport működésének támogatása 

(gyermek népviselet vásárlása), XII. éves gála szervezési költségei 
(dekorációk, meghívók, grafikai munkák, zenészek közreműködői 
díja, kellékek vásárlása), felnőtt csoport működésének támogatása 
(népviseletek vásárlása)  
Megítélt támogatás összege:   ………………. 

 
3./ Kovács István Pál Dalkör Működési költségekre, „Azt a ragyogóját” nótaműsor 170. 

előadásának megünneplése, városi és vendégszereplések költségeire,  
utazás költségeinek fedezete, vendégénekesek tiszteletdíjára, 
korrepetitor, zenekar honoráriumának költségei 
Megítélt támogatás összege:   ………………. 
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4./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub Működési költségekre, múzeumi belépőkre, színházi belépőkre, 
vendéglátásra, klubfoglalkozásokra, Nőnapi megemlékezés, őszi 
programok,  kirándulások költségeire   

     Megítélt támogatás összege:   ………………. 
 
5./ Cukorbetegek Egyesülete Gyál Működési költségekre, gyógyszertári költségek, kihelyezett 

sportnapok, gyógyfürdő belépők, Diabetes Világnap megrendezése, 
évzáró ünnepség megrendezése, szakfolyóiratok előfizetése, 
Országos Diabetes Nap költségei, vérnyomásmérők vásárlása, lézer 
nyomtató javíttatása, 20 db. Nordick walking bot vásárlása 

 Megítélt  támogatás összege:   ………………. 
        
6./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub Működési költségekre, városi ünnepségeken, koszorúzáson való 

részvétel, az ország különböző városaiban kirándulások szervezése, 
mozi látogatás, évbúcsúztató megrendezése  
Megítélt támogatás összege:   ………………. 

 
7./ Gyáli Erdélyi Székely Kör Működési költségekre, III. Gyáli Székely Találkozó és a III. Gyáli Székely Bál 

megrendezésének költségei (bérleti díjak, alapanyagok beszerzése, 
zenészek díjazása, egyéb költségek)  

                                                                       Megítélt támogatás összege:                                      ………………                
 
8./ Gyáli Önkéntes Szemétszedők Egyesülete Működési költségekre, prevenció megvalósítása, tájékoztató,  

ingyenes ismeretterjesztő programok megtartása, egyéb járulékos 
költségek   

                                                                       Megítélt támogatás összege:                                   ………….........    
     

9./ Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány Működési költségekre, megelőzés, szemléletformálás, 
tájékoztatás, oktatás kapcsán felmerülő költségekre, ivartalanítás, 
tájékozató szóróanyagok készítése, szakemberek díjazására, 
hirdetési és nyomdai költségekre, ajándékok vásárlására  

                                                                       Megítélt támogatás összege:             …………….. 
      (Megjegyzés: Alapítvány, nem egyesület)  

 
10./ Bundás Barát Állatvédő Egyesület: működési költségekre, egyesület eszközeinek korszerűsítésére 

(macska- és kutyaszállító box, macskacsapda, kiképző póráz). 
                                                           Megitélt támogatási összeg:             ………………. 
   

 
Határidő: megállapodások megkötése függvényében 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető  
 

    
II. sz. Határozati javaslat 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi civil egyesületek részére kiírt 
pályázatot a jelenlegi járványügyi helyzet miatt a beérkezett pályázatok értékelése nélkül lezárja és a pályázatot a 
veszélyhelyzet feloldását követő 30 napon belül újra kiírja.    

  
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
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Gyál, 2020. április 9.  
         Pápai Mihály 
          polgármester  
 
Az előterjesztés a 2020. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
Gyál, 2020. április 9.  
         Diera Éva 
         Pénzügyi és Adóiroda vezető 



Tárgy: Javaslat iskolai alapítványok 
2020. évi támogatására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) sz. 
önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete tartalmazza az iskolai alapítványok támogatását. 
 
A rendelkezésre álló 1.500,- e Ft összeget az alábbiak szerint - gyermeklétszám arányosan - javaslom felosztani a 
gyáli iskolák között. 
 
Gyáli Ady Endre Általános Iskola    610 fő    516 949,- Ft 
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola    364 fő    308 475,- Ft 
Érdi Szakképzési Centrum Eötvös J. Szakgimnáziuma  243 fő    205 932,- Ft 
és Szakközépiskolája 
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola   347 fő    294 068,- Ft 
Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  206 fő    174 576,- Ft 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az iskolai alapítványok támogatására, a határozati javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 
      a) a Gyáli Ady Endre Általános Iskola „Ifjú Szívek Közhasznú” Alapítványát  516 949,-  Ft, 

 (Szla. szám: 11742300-20006936) 
 

a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola „Bartók” Alapítványát   308 475,-  Ft, 
(Szla szám: 64400044-10416626-00000000) 

 
a Érdi Szakképzési Centrum Eötvös  J. Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
„Eötvös József Alapítvány A Gyermekekért” Alapítványát    205 932,-  Ft, 
(Szla. szám: 64400044-30070011-61100008) 
 
a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola „Rodostó” Alapítványát   294 068,-  Ft, 
(Szla szám: 64400044-10406500-00000000) 
 
a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  
„Gyáli Muzsikáért” Alapítványát      174 576,- Ft 
(Szla szám: 64400044-10418295-00000000) 

  
 összeggel támogatja. 
 
      b) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést véleményezte: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 

 

Gyál, 2020. április 6. 

                    Nagy József Elek 
          alpolgármester 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.      
    

Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető 



 

Tárgy: Javaslat a 15/2020. (II.19.) sz. OKB 
határozat visszavonására, és a 2020/2021. 
nevelési évre történő óvodai beiratkozás 
eljárásrendről szóló tájékoztatás 
elfogadására 

 
 

Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság! 
 
A Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága 2020. február 19. napján a 2020/2021. nevelési évre 
történő óvodai beiratkozási időpontját a nevelési-oktatási intézmények működéséről és az intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) Emmi rendelet (a továbbiakban: Emmi rendelet.) 20. § (1) bekezdése 
alapján 2020. április 27. és 30. között határozta meg a Gyáli Liliom Óvodában, a Gyáli Tulipán Óvodában és a 
Gyáli Tátika Óvodában. Az óvodai beiratkozásokról szóló hirdetményt elkészítettük, az a Gyáli Mi Újság 
márciusi számában, illetve a város hivatalos honlapján megjelent. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel (a 
továbbiakban: Kr.) a koronavírus-járvány magyarországi terjedése miatt kihirdette a veszélyhelyzetet 
Magyarország egész területére. A koronavírus-járvány terjedésének megállítása érdekében Gyál Város 
Polgármestere 4/2020. (III.17.) határozatával-, majd Jegyzője 6/2020. számú utasításával rendkívüli szünetet 
rendelt el a gyáli óvodákban. Az óvodákban az óvodai ellátás, a gyermekek napközbeni ellátása teljes egészében 
szünetel. 

A Polgármester úr az óvodavezetőkkel konzultálva 2020. március 30. napján úgy döntött, hogy az óvodai 
beiratkozások elektronikusan fognak zajlani városunkban 2020. április 6. és 17. között. Óvodai felvételi 
kérelmüket a 2020. augusztus 31. napjáig 3. életévüket betöltő gyermekek szülei beküldhetik egy, az erre a célra 
létrehozott e-mail címre (ovodaibeiratkozas@gyal.hu), mint ahogyan azok is, akiknek gyermeke 2020. 
szeptember 1. napja után tölti be a 3. életévét. Az óvodai felvételek tárgyában az óvodavezetők a döntést 2020. 
május 8. napjáig fogják meghozni. Az óvodai beiratkozás fentiekben részletezett eljárásrendjét a felvételi 
kérelemmel együtt 2020. március 31. napján a város hivatalos honlapján 
(http://www.gyal.hu/2020/03/31/ovodai-beiratkozas-tudnivalok/) közzétettük. 

2020. április 1. napján 7 óra 58 perckor a Hivatal munkatársai letöltötték az Ebr42 Önkormányzati információs 
rendszer felületéről a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai 
beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25.) EMMI határozatot (a továbbiakban: EMMIhat.), valamint az Oktatási 
Hivatal (a továbbiakban: OH) elnökének 2020. március 27. napján kelt tájékoztató levelét. Az EMMIhat., és az 
OH elnökének levele az előterjesztés 1.-,és 2. sz. mellékletként olvasható. 

Az EMMIhat. 1.d)-e) pontjaiban leírtak szerinti eljárás nagyon nagy adminisztratív terhet jelentene, mert Gyál 
vonatkozásában – többéves tapasztalataink alapján – az óvodai kötelezettséggel rendelkező gyermekek közül 70-
80 fő kisgyermeket nem gyáli óvodába íratnak be szüleik vélhetően a főváros közelsége miatt, ahol a szülők 
munkát vállalnak. Ezen gyermekek hivatalbóli felvétele, rögzítése a Köznevelési Információs Rendszerében (a 
továbbiakban: KIR), majd a 70-80 fő kisgyermek rögzítésének megszüntetése óriási adminisztrációs terhet 
jelent, egy amúgy is nagyon nehéz időszakban. Mire a nem Gyálra iratkozó gyermekek szüleitől, az őket felvevő 
óvodák vezetőitől felvételi határozatot kapunk, és a rögzítéseket meg tudjuk szüntetni, hetek telnek el, így nem 
kapunk hiteles képet az óvodát valóban elkezdők számáról 2020. szeptember 1. napjára nézve. Ez pedig 
problémát jelent az állami normatív támogatás 2020. május havi pótigény/lemondáskor, valamint az óvodák 
tanügyigazgatási-, és csoportszervezési feladatainak elvégzését is jelentősen hátráltatja. 

Problémát jelent a hivatalbóli felvételek vonatkozásában véleményünk szerint az is, hogy az óvodavezetők 2020. 
március 1-jei lista alapján kellene, hogy a gyermekek beíratását elvégezzék. Településünk elhelyezkedéséből 
adódóan speciális helyzetben van: biztosan vannak olyanok, akik a március 1-jei állapothoz képest már nem 
élnek életvitelszerűen a településen, mások viszont beköltöztek, megint mások – és vannak ilyenek szép 
számmal – nem magyar állampolgárok, nem rendelkeznek gyáli lakcímmel, viszont életvitelszerűen a 
településen élnek, és hároméves gyermeküket óvodáztatni szeretnék. Ezen anomáliák kezelése is problémát 
jelentene az elkövetkező hetekben, hónapokban, amennyiben az EMMIhat. szerint járnánk el. 

Az EMMIhat. semmilyen formában nem tér ki azon gyermekek felvételére, akik a 3. életévüket 2020. 
szeptember 1-. napja után töltik, pedig szintén többéves tapasztalatunk az, hogy Gyálon ez 40-50 fő beiratkozót 
szokott jelenteni az április-májusi „kampány-beiratkozás” időszakában, és ezen kisgyermekek döntő többsége 
meg is kezdi az óvodát. Ezen gyermekek részére, ha nem szervezzük meg a beiratkozást, az – ahogyan a 
fentiekben is utaltunk már rá – torzítja a 2020. szeptember 1-jére várható létszámot, a pontos normatíva 
(pót)igénylést/lemondást ellehetetleníti 2020 májusában. 

mailto:ovodaibeiratkozas@gyal.hu
http://www.gyal.hu/2020/03/31/ovodai-beiratkozas-tudnivalok/
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A Polgármester a fenti aggályairól, és a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozások helyi 
eljárásrendjéről 2020. április 2. napján kelt K/1300/2020. ügyiratszámú levelében (3.sz.melléklet) tájékoztatta az 
emberi erőforrások miniszterét, valamint a köznevelésért felelős államtitkárt. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megvitatására. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága 
 

1. úgy dönt, hogy a 15/2020. (II.19.) sz. határozatát visszavonja, 
 

2. elfogadja a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás módjára, és időpontjára vonatkozó 
előterjesztésben ismertetett tájékoztatást. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester és az óvodák intézményvezetői 

 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina, aljegyző 
 
Gyál, 2020. április 6. 
 Nagy József Elek 
  alpolgármester 
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Valamennyi óvodai feladatot ellátó  

köznevelési intézmény fenntartója részére 

 

 

Tisztelt Intézményfenntartó Asszony / Intézményfenntartó Úr! 

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 

Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint 

általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: 

EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában 

egyedi eljárási szabályokat határozott meg, melyre jelen levelükben részletesen kitérünk. 

Kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassák el és ennek megfelelően járjanak el, illetve ez 

alapján tájékoztassák az érdeklődő szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban 

együtt: szülő) is. 

 

1. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák felvételi eljárása 

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 17-éig fogadják a 

szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell 

jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A 

szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben 

személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé. 

 

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 

2. és április 20. között tartja meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi 

szempontokra különös figyelemmel. A szülők által megadott szándéknyilatkozatok 

alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett 

szülőket haladéktalanul értesítik. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda 

vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt, és erről 

írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét 

biztosító óvoda vezetőjét. A gyermek felvételét követően a gyermeket be kell jelenteni 

a KIR személyi nyilvántartásába.  

 

2. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása 

A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt 

Tárgy: Tájékoztatás a 2020/2021. 

nevelési évre vonatkozó óvodai 

beiratkozásról 
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biztosító óvodájával és fenntartójával egyeztetett módon – a fenntartójától megkapott 

lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi 

olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik 

óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok 

bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek 

felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt, valamint a 

gyermeket be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásába.  

 

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének 

teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is 

teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek 

felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a 

veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel 

beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőt haladéktalanul értesíti. A kötelező 

felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek 

felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban 

értesíti az éritett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét 

és az érintett gyermeket bejelenti a KIR személyi nyilvántartásába.  

 

Abban az esetben, ha Ön kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodát tart fenn, 2020. február 

28-án küldött, KIR/899-2/2020. ügyiratszámú levelünkben értesítettük az óvodaköteles korú 

gyermekek nyilvántartásának megnyitásáról, illetve a belépéshez szükséges tudnivalókról. 

Kérjük, hogy ez alapján a levelünk alapján – amennyiben ezt még nem tette meg – 

gondoskodjon a kötelező felvételt biztosító óvodája számára a beiratkozáshoz szükséges 

gyermekek adatait tartalmazó lista megküldéséről. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett 

gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 

2020. április 6-10. között fognak megérkezni. 

 

Együttműködését köszönjük! 

 

Budapest, 2020. március 27. 

 

 

Tisztelettel: 

 

dr. Gloviczki Zoltán s. k. 

elnök 
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