
  

TÁJÉKOZTATÓ A 2019. ÉVI ÓVODAI FELVÉTEL ELJÁRÁSRENDJÉRŐL 
 

Tisztelt Szülők! 
 

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom Önöket arról, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
a törvényi előírásoknak eleget téve - a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) 
és (2) bekezdése, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § alapján - valamennyi önkormányzati fenn-
tartású nevelési intézményében az óvodai jelentkezés területén 2015. január 1-jétől új szabályozást vezetett be. 
Az Nkt. 2015. szeptember 1. óta hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson kell részt vennie. 
  
Jelentkezés rendje: 
A szülőknek továbbra is a mellékelt „Óvodai jelentkezési lap” kitöltésével (írásban) kell jelezniük szándékukat a 
gyermek óvodai felvételével kapcsolatban. A 2019. májusi felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 
2019/2020. nevelési évre történik. A nevelési év első napja 2019. szeptember 2. (hétfő) 
 
A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodai jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába 
történő automatikus felvételt is. Az Nkt. 8.§ értelmében a 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, 
amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.  
 
Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek a következők: 
1. Óvodai jelentkezési lap (átvehető az óvodákban ill. letölthető a www.pilisvorosvar.hu honlapról)  
2. A gyermek és a szülők lakcímkártyával igazolt pilisvörösvári lakcíme (lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye) 
3. A gyermek születési anyakönyvi kivonata 
4. A szülők érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) 
5. Gyermek TAJ kártyája 
6. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum 
 
A köznevelési törvény kimondja, hogy a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzeté-
ben lakik, illetőleg ahol a szülője dolgozik. Az erre vonatkozó jogosultságot igazoló nyilatkozat kitöltése minden 
esetben kötelező. 
Az óvodavezető a felvételről vagy az elutasításról írásbeli határozatban értesíti az érintetteket. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelentkezéskor garanciát nem tudunk biztosítani arra, hogy az Önök által megjelölt 
intézménybe tudjuk elhelyezni a gyermeket. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyerme-
kek számát, az óvodavezető, ill. több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot 
tesz a felvételre. 
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül felleb-
bezést nyújthatnak be. A fellebbezést Pilisvörösvár Város Jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó 
intézmény vezetője részére kell átadni. 
 
Jelentkezés ideje: 
Az óvodai jelentkezés időpontjáról –az Önkormányzat által átruházott hatáskörében - Pilisvörösvár Város Önkor-
mányzatának Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottsága döntött 16/2019. (III. 27.) ÜOKB határozatában. 

A beiratkozás minden óvodában központilag szabályozott és meghirdetett időpontban, 2019. május 13-15. 
között történik. 

Erről az óvodában kifüggesztett hivatalos hirdetményen, a Vörösvári Újságban és az önkormányzat honlapján 
(www.pilisvorosvar.hu) és a Polgármesteri Hivatalban is tájékozódhatnak. 
 
Pilisvörösvár, 2019. március 28. 
 
     
        Gromon István   
                      polgármester 

http://www.pilisvorosvar.hu/


  

Óvodai Jelentkezési lap 2019/2020. 
 

 Alulírott ................................................................................... (név), kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését 
 a …………………………………………………………………….óvodában szíveskedjék biztosítani. 
 
Lakcím szerinti körzeti óvoda:  
…………………………………………………..     Gyermekem felvételét kérem / nem kérem (aláhúzandó) 
 
Gyermek neve: …………………………………………………………………………....................................................... 

Születési hely, év, hó, nap:………………………………………..................................................................................... 

TAJ száma: ………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

(!)Lakcíme (lakcímkártya alapján) ……….……………………………………………………………………………………… 

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

 

Apa neve: ...................................................................................................................................................................... 

*Foglalkozása:................................................................................................................................................................. 

(!)Munkahelye: ............................................................................................................................................................... 

(!)Lakcíme (lakcímkártya alapján) ………………………………………………………………………….…………………… 

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

Napközbeni elérhetősége:.............................................................................................................................................. 

E-mail címe: ................................................................................................................................................................... 

 

Anya neve: ................................................................................................................................................................... 

Anya (születési) neve:.................................................................................................................................................. 

*Foglalkozása:................................................................................................................................................................. 

(!)Munkahelye:................................................................................................................................................................ 

(!)Lakcíme (lakcímkártya alapján) …………………………………………………………….…………..…………………. 

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

Napközbeni elérhetősége:.............................................................................................................................................. 

E-mail címe: ................................................................................................................................................................... 

Hány gyermek él a családban: ......................     koruk: ...................... 

 

Táplálékallergiás a gyermekem:         igen                  nem       

 

A kérelem rövid indoklása: ............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

 

Pilisvörösvár, 2019. év ................................ hó ............. nap 
                                                                                                                                 …………………………………….….                                                                                  
                                                    Szülők aláírása 
*Önként szolgáltatott adatok – a sorok kitöltése nem kötelező  
(!) Jogosultságot igazoló nyilatkozat kitöltése kötelező 
FONTOS! A kitöltött óvodai jelentkezési lap leadása nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt is. A gyermek 
óvodai elhelyezésekor – az esetleges túljelentkezések esetén- sem a körzetes, sem a választott óvoda esetében nem 
tudunk biztosítékot adni arra, hogy a fent megjelölt intézményben tudjuk majd elhelyezni a gyermekét.  
 
Jelen jelentkezési laphoz 2 db számozott melléklet és egy tájékoztató tartozik. 

 
 



  

1. sz. melléklet 
 
 

Óvodai Jelentkezési lap 2019/2020. 

             Jogosultságot igazoló nyilatkozat 

                         (lakcím alapján) 

 

 

 

Alulírott…………………………………………………..…..., a hátoldalon található tájékoz-

tató ismeretében büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy    ……. év  ……….. 

hó……… napjától, Pilisvörösvár …………………………………………………………… 

címen rendelkezem bejelentett, érvényes lakcímmel, mely címen életvitelszerűen tartózkodom 

az óvodai felvételre kérelmezett ……………………..……………………………...… nevű 

gyermekemmel. 

 

Kelt: Pilisvörösvár, 2019. május …….. 

                                                                           

…………………………………….…… 

                                                                                törvényes képviselők aláírása 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. sz. melléklet 
 

            
 

Óvodai Jelentkezési lap 2019/2020. 

 

Jogosultságot igazoló nyilatkozat 

(munkavégzés helye alapján) 

 

 

 

Alulírott……………………..……..…………….., a hátoldalon található tájékoztató ismere-

tében büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ……....… év ……….... hó…... 

napjától Pilisvörösvár ……………………………………címen dolgozom, erre való tekintet-

tel kérem az óvodai felvételt  ………………………………………….………... nevű gyer-

mekem számára. 

 

Kelt: Pilisvörösvár, 2019. május ……… 

                                                                                  

…..………………………….…… 

                                                                                     törvényes képviselők aláírása 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

TÁJÉKOZTATÓ 

a 2019/2020. évi óvodai felvétel eljárásrendjéről 

a lakcím tekintetében irányadó jogszabályokról 

 

 Az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló 2010.  évi CLXI. törvény 17. §  

„(1) Aki 

a) hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja, 

b) hamis vagy hamisított, illetőleg más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál, 

c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy meg-

szűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, 

bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 

 

 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 345. §  

 „Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására 

hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terje-

dő szabadságvesztéssel büntetendő..” 

 

 Ugyanezen jogszabály 373. §  

 „ (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt 

okoz, csalást követ el. 

 (2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha 

 a) a csalás kisebb kárt okoz,” 

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 5.§  

„(2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. … „ 

„(4) A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a to-

vábbiakban együtt: lakcím).” 

 

 Ugyanezen jogszabály 26. § (1) bekezdés 

„A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár [4. § (1) bekezdés] köteles 

beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási 

helyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni (a továbbiakban együtt: lakcímbeje-

lentés)” 

(5a) bekezdés 

„…Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a járási hivatal megállapította, hogy a polgár beje-

lentett lakcímadata nem valós. Érvénytelen a bejelentett értesítési cím, ha a járási hivatal vagy 

a központi szerv megállapította, hogy a polgár bejelentett értesítési címe nem valós.” 

 

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése  

„Ha a jegyző, illetve a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a beje-

lentett lakcím nem valós, vagy a lakcímbejelentés nem felelt meg az (1) bekezdésben foglalt 

feltételeknek, akkor megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés véglegessé válását kö-

vetően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, 

amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti.” 

 

 

 

 


