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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási 
rendjéről, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról  

 
(Egységes szerkezetben a 3/2019.(II.1.), az 5/2020.(II.28.), a 11/2020.(IV.20.) és a 8/2021.(III.24.) számú rendeletekkel.) 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CLX. 
törvény 74.§ (2) és a 83.§-ban meghatározott jogkörében eljárva Budakalász Város Önkormányzata 
az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az 
óvodai felvételi körzetek meghatározásáról a következőket rendeli el: 

 
Általános rendelkezések 

 
1.§ 

 
(1) A Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a jelentkezés írásbeli 
kérelem alapján történik. 
(2) Az óvodai beiratkozás időpontját Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
minden év március 31. napjáig határozza meg, az óvodavezetők tárgyév február 15. napjáig tett, 
írásbeli javaslata alapján. 1 
(3) A jelentkezési lapot elsősorban abba a felvételi körzetes óvodába kell benyújtani, amelybe a 
gyermek és szülője lakóhelye szerint lakik. A felvételi körzeteket a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza.2 ,3 
(4) Minden a tárgyév augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltött budakalászi gyermek részére 
kötelezően biztosítja az óvodai ellátást. 4 
(5) 5 

A felvétel 
2.§ 

 
(1) Az óvodai felvételre irányuló kérelmet, az e rendelet 2. mellékletét képező formanyomtatvány 
kitöltésével kell benyújtani. 
(2) Az óvodai felvételre irányuló írásbeli jelentkezésnek tartalmaznia kell: 

a) annak az óvodának a megnevezését (intézmény neve, címe), ahová, illetve azt az 
időpontot, amelytől kezdődően a kérelmező gyermek felvételét kéri a szülő, 

b) a gyermek azonosításához szükséges adatokat (név, születési hely, idő, hatósági 
igazolvány szerinti lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, TAJ száma),  

c) a kérelem részletes indoklását, a gyermek óvodai felvételi körzetének megjelölését, 
d) a kérelmező azonosításához szükséges adatokat (név, hatósági igazolvány szerinti lakcím, 

tartózkodási hely), továbbá azt a tényt, hogy milyen minőségben kérelmezi a gyermek 
felvételét (törvényes képviselő, szülő, gondozó, gyám…) 

e) a gyermek és kérelmező adatait a jelentkezési lap benyújtásakor eredeti okmányokkal 
igazolni szükséges. 

 
1 Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 3/2019.(II.1.) rendelettel, hatályos 2019. február 2. napjától. 
2 Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 11/2020.(IV.20.) rendelettel, hatályos 2020. április 21. napjától. 
3 Módosította Budakalász Város Polgármestere a 8/2021.(III.24.) rendelettel, hatályos 2021. március 25. napjától. 
4 Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 3/2019.(II.1.) rendelettel, hatályos 2019. február 2. napjától. 
5 Hatályon kívül helyezte Budakalász Város Képviselő-testülete az 5/2020.(II.28.) rendelettel, hatályos 2020. február 29. napjától. 
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f)  (3) Az indokolásban megjelölt körülményeket, tényeket dokumentumokkal igazolni 
szükséges. Ha a kérelmező igazolás nélkül nyújtja be jelentkezését, az óvodavezető 
határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt az igazolás pótlólagos benyújtására. 
Amennyiben a kérelmező az igazolást a felhívás ellenére sem nyújtja be, a jelentkezésben 
megjelölt indokot az óvodavezető nem köteles figyelembe venni, s ez esetben a 
rendelkezésre álló adatok alapján dönt a gyermek felvételét illetően. 

 
Az átvétel 

 
3.§ 

 
(1) Más óvodában elhelyezett – már óvodás – gyermek átvételére irányuló jelentkezést az e rendelet 
3. mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani. 6 
(2) Az átvételre irányuló írásbeli jelentkezésnek tartalmaznia kell: 

a) annak az óvodának a megnevezését (intézmény neve, címe) ahová, illetve azt az 
időpontot, amelytől kezdődően a kérelmező a gyermek átvételét kéri, 

b) a gyermek azonosításához szükséges adatokat (név, oktatási azonosító, születési hely, 
idő, hatósági igazolvány szerinti lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, TAJ száma), 

c) a gyermeket jelenleg ellátó óvoda adatait (intézmény neve, címe), 
d) a kérelem indoklását, 
e) a kérelmező azonosításához szükséges adatokat (név, hatósági igazolvány szerinti lakcím, 

tartózkodási hely), továbbá azt a tényt, hogy milyen minőségben kérelmezi a gyermek 
felvételét (törvényes képviselő, szülő, gondozó, gyám…), 

f) 7 
 

A német nemzetiségi óvodai ellátásra jelentkezés 
 

4.§ 
 

(1) A német nemzetiségi óvodai ellátásra jelentkezők esetében a felvételi/ átvételi kérelemhez 
csatolni kell az e rendelet 4. mellékletét képező jelentkezési formanyomtatványt is. 
(2) A német nemzetiségi óvodai nevelést biztosító csoportba történő felvételre/átvételre 
irányuló írásbeli jelentkezésnek tartalmaznia kell: 

a) azt az időpontot, amelytől kezdődően a kérelmező kéri a gyermek felvételét/átvételét a 
Nyitnikék Óvoda Szalonka utcai tagintézményébe, a német nemzetiségi nevelést biztosító 
csoportjába, 

b) a gyermek azonosításához szükséges adatokat (név, születési hely, idő, hatósági 
igazolvány szerinti lakcím, tartózkodási hely, anyja neve, TAJ száma), 

c) átvételi kérelem esetében a gyermeket – a kérelem benyújtásának időpontjában – ellátó 
óvoda adatait (intézmény neve, címe, vezetőjének neve, elérhetősége), 

d) a kérelem indoklását, a német nemzetiséghez nem tartozó gyermek esetén a 
kérelmezőnek a nemzetiségi óvodai nevelés céljainak és feladatainak megismeréséről és 
elfogadásáról szóló nyilatkozatát, 

e) a kérelmező nevét, hatósági igazolvány szerinti lakcímét illetve azt a körülményt, hogy 
milyen minőségében nyújtja be a kérelmet a gyermek felvétele/átvétel érdekében. 

(3) A német nemzetiségi óvodai ellátást biztosító csoportba elsősorban a német nemzetiséghez 
tartozók nyerhetnek felvételt. A fennmaradó betöltetlen helyekre a német nemzetiséghez nem 

 
6Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 3/2019.(II.1.) rendelettel, hatályos 2019. február 2. napjától. 
7Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 3/2019.(II.1.) rendelettel, hatályos 2019. február 2. napjától. 
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tartozók abban az esetben vehetőek fel, amennyiben a felvételt/átvételt kérelmező nyilatkozik 
arról, hogy a nemzetiségi nevelés céljait és feladatait megismerte és elfogadta. 

 
Közös eljárási rendelkezések 

 
5.§ 

 
(1) Az óvodavezető a benyújtott felvételi kérelmeket a jelentkezési lapon szolgáltatott adatok 
alapján bírálja el. 
(2) Az óvodavezető a kérelmek elbírálása során az alábbiak szerint jár el: 

a) az óvoda felvételi körzetében életvitelszerűen lakó, az óvodai nevelésre kötelezett 
gyermeket, továbbá annak a gyermeknek, akinek szülője a településen dolgozik felveszi,  

b) a felvételi jelentkezések során, az életvitelszerű körzetben lakás tényét a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően és módon az óvodavezető köteles vizsgálni,  

c) az óvoda felvételi körzetéhez nem tartozó, óvodai ellátásra kötelezett budakalászi lakosú 
gyermek jelentkezéséről a körzet szerint illetékes óvoda vezetőjét értesíti,  

d) amennyiben a felvételi körzetbe nem tartozó gyermek felvételére férőhely hiányában nincs 
lehetőség, a felvételi eljárás lefolytatására a jelentkezést a körzet szerint illetékes óvoda 
vezetőjének átadja, erről az érintett kérelmezőt értesíti, 

e) a német nemzetiségi óvodai nevelést biztosító csoportba jelentkező és óvodai ellátásra 
jogosult gyermek felvételéről az óvodavezető a körzet szerint illetékes óvoda vezetőjét 
értesíti, 

f) ha a német nemzetiségi óvodai nevelést biztosító csoportba jelentkező gyermek felvételére 
a férőhely hiányában nincs lehetőség, úgy a felvételi eljárás lefolytatására az óvodavezető a 
jelentkezést átadja a körzet szerint illetékes óvoda vezetőjének, amelyről az érintett 
kérelmezőt értesíti, 

g) az óvodai csoportba való beosztásról az óvodavezető dönt, 
h) az óvodavezető a felvételi kérelmek elbírálása során figyelembe veszi a gyermek sajátos 

helyzetét. 
(3) A felvételi eljárás során a jelentkezési kérelmeket a körzet szerint illetékes óvoda vezetője a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint bizottság elé terjeszti. 
4) A bizottság tagjai: az óvodák vezetői, Budakalász Város Önkormányzat köznevelési ügyekért 
felelős polgármester/alpolgármestere, a szakbizottság (TSZHB) elnöke, a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselője, a bölcsődevezető, a védőnői szolgálat érintett szakemberei (védőnők). 8 
(5) A bizottság a jelentkezés/beiratkozás utáni harmadik héten ül össze. Az ülést a Polgármester 
hívja össze és vezeti. Az óvodavezetők a bizottsági ülést megelőzően a felvételi kérelmek 
elfogadására/elutasítására javaslatot terjesztenek elő. 
(6) A felvételi kérelmek elbírálásáról az óvodavezetők a bizottság ülését követően, a bizottsági 
javaslat birtokában, a beiratkozás utáni 4. héten döntenek, a döntésről a kérelmezőt és az illetékes 
Jegyzőt értesítik. 
(7) A felvételi kérelem elbírálása, az óvodavezető döntése, az elutasító határozat ellen a kérelmező 
jogorvoslattal élhet, amelyet a határozatot meghozó óvoda vezetőjének kell, a határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül benyújtani. 9  
(8) Az óvoda vezetőjéhez benyújtott jogorvoslati kérelmeket a felvételi eljárással összefüggő 
valamennyi dokumentum csatolásával az óvoda vezetője a település Jegyzője részére továbbítja 5 
napon belül. 

 
8 Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete az 5/2020.(II.28.) rendelettel, hatályos 2020. február 29. napjától. 
9Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 3/2019.(II.1.) rendelettel, hatályos 2019. február 2. napjától. 
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(9) A felvételi kérelmek elbírálásáról másodfokon a település Jegyzője dönt, amelyről a kérelmezőt 
és az óvoda vezetőjét határozat formájában értesíti. A másodfokú eljárás során a Jegyző a döntését 
a jogszabályi előírásoknak és a szabad férőhelyek számának figyelembe vételével hozza meg.  
(10) A felvett gyermekek tényleges beíratása minden év augusztus 20. és 31. napja között történik, 
az ebéd befizetéssel egyidejűleg. 10 

 
A sajátos helyzet meghatározása 

 
6.§ 

 
Budakalász Város Önkormányzat, mint a település óvodáinak fenntartója az óvodai felvétel/átvétel 
eljárás során a felvételi elbírálást meghatározó szempontokat és az elbírálásnál előnyt jelentő 
sajátos helyzet eseteit az alábbi prioritásban határozza meg: 
(1) Az óvoda felvételi körzetébe tartozó 

a) minden a tárgyév augusztus 31. napjáig a 3. életévét betöltött és életvitelszerűen 
Budakalászon lakó gyermek, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 
sajátos nevelési igényű gyermek, szakértői bizottság véleménye alapján a gyermek 
számára kijelölt óvoda, gyámhatóság javasolja a gyermek felvételét, 11 

b) bölcsődéből jelentkezik, 
c) a településen köztisztviselőként, közalkalmazottként dolgozó szülő gyermeke. 

(2) Szabad férőhely kapacitás esetén figyelembe vehető szempont, ha az óvodába jelentkező 
gyermek testvére már korábban az óvodába jár(t). 
 

 
Átmeneti és záró rendelkezés 

 
7.§ 

 
(1) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzati fenntartású óvodákba történő 
jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárás rendjéről, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló 
14/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  
(2) E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő jelentkezések 
során is alkalmazni kell. 
 
Rogán László        dr. Udvarhelyi István 
polgármester        jegyző 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. március 30-ai ülésén fogadta el, kihirdetése 2017. március 31. 
napján megtörtént. 
 
Dr. Udvarhelyi István 

jegyző 

 
10Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 3/2019.(II.1.) rendelettel, hatályos 2019. február 2. napjától. 
11Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 3/2019.(II.1.) rendelettel, hatályos 2019. február 2. napjától. 


