
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendje 

(megállapította Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Oktatási Bizottsága 

5/2022. (I. 26.) KOB határozatával) 
 

1. Az óvodai jelentkezéshez a „JELENTKEZÉSI LAP debreceni önkormányzati fenntartású óvodába a 

2022/2023. nevelési évre” című nyomtatványt szükséges kitölteni, amely letölthető a www.debrecen.hu oldalról. A 

kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézménynek kell elektronikusan megküldeni 2022. február 

18-ig. 
 

2. A jelentkezési lapon a szülő 3 óvodát jelölhet meg a 33 önkormányzati fenntartású óvoda közül, amely lehet 

nem körzetes is. A három megjelölt óvoda sorrendje egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. Férőhely 

hiánya esetén a szülő által meg nem jelölt óvodába csak akkor vehető fel a gyermek, ha azzal a szülő egyetért. A 

jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda  

 körzetes, vagy 

 nem körzetes. 

 

3. Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke letölthető a www.debrecen.hu oldalról. A Boldogfalva 

Óvoda székhelyintézménye (4025 Debrecen, Antall József u. 19.) és a Nagyerdei Óvoda (4032 Debrecen, Pallagi 

út 3.) felvételi körzete Debrecen Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjed.  

 

4. Az óvoda vezetője az adott nevelési évben várható férőhelyek számát, valamint az általa vezetett intézmény 

vonatkozásában első helyen jelentkező gyermekek létszámát legkésőbb 2022. február 22-én 16 óráig 

elektronikusan megküldi Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményfelügyeleti Osztálya 

részére.  

 

5. A gyermekek felvételéről, átvételéről az óvoda vezetője dönt az általa vezetett intézmény vonatkozásában. Ha 

egyes intézményekben a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó bizottságot 

szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A bizottság tagjai: a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke 

(akadályoztatása esetén a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke által megjelölt tagja), az óvodák közötti 

munkaközösségek vezetői, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője, vagy az általa kijelölt köztisztviselő.  

 

6. Az óvoda vezetője legkésőbb 2022. március 11-ig dönt az óvodához eljuttatott felvételi kérelmekről, és 

döntéséről írásban értesíti a szülőt (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (4) bekezdés). Az áprilisban történő beiratkozáskor 

az óvoda már a felvételről szóló döntés birtokában rögzíti be a gyermek adatait az Oktatási Hivatal által működtetett 

Köznevelés Információs Rendszerébe (a továbbiakban: KIR). 

 

7. A beiratkozás időpontja: 2022. április 20-21. 

 Pótbeiratkozás: 2022. május 4. 
Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a 

szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben. Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a 

jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a KIR-be a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen 

a gyermek jogviszonya létrejön. 

 

8. A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat, 

azaz a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő 

személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

20. § (3) bekezdés). 

 

9. Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, 

ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító 

kérelmet Debrecen Megyei Jogú Város jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére 

„Jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem vagy Érdeksérelemre hivatkozással benyújtott 

kérelem óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban” megnevezésű formanyomtatványon kell megküldeni. A 

nyomtatvány letölthető a www.debrecen.hu oldalról. Az óvoda vezetője a kérelmet annak beérkezésétől számított 3 

napon belül elektronikusan továbbítja a jegyző részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyző a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 37. § (3) és (4) bekezdése és a 38. § (1) 

bekezdése alapján hoz döntést. A szülő az Nkt. 38. § (4) bekezdése alapján jogszabálysértésre hivatkozással a jegyző 

döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.  

 

10. A nem önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés a fenntartójuk által meghatározott módon 

történik.

http://www.debrecen.hu/
http://www.debrecen.hu/
http://www.debrecen.hu/


JELENTKEZÉSI LAP 

debreceni önkormányzati fenntartású óvodába  

a 2022/2023. nevelési évre 

(Beérkezési határidő az első helyen megjelölt óvodába: 2022. február 18.) 

 

A gyermek adatai: 

A gyermek neve:  

 

Születési helye, ideje:  

 

Anyja születési neve:  

 

Lakóhelye:  

 

Lakóhely bejelentési ideje:  

 

Tartózkodási helye:   

 

Tartózkodási hely bejelentési 

ideje: 

 

 

Állampolgársága:  

 

 

A szülő(k)/törvényes képviselő(k) adatai: 

1. A szülő neve (anya):  

 

Lakóhelye:  

 

Lakóhely bejelentési ideje:  

 

Tartózkodási helye:  

 

Tartózkodási hely bejelentési 

ideje: 
 

Telefonszám:  

 

2. A szülő neve (apa):  

 

Lakóhelye:  

 

Lakóhely bejelentési ideje:  

 

Tartózkodási helye:  

 

Tartózkodási hely bejelentési 

ideje: 
 

Telefonszám:  

 

 

 

 

Értesítési e-mail cím:  __________________________  

 

 

 

  



 

Jelenleg jár-e óvodába? (A megfelelő aláhúzásával jelölendő)    Igen/Nem 

Az óvoda neve:     _______________________________________________ 

Jár-e bölcsődébe? (A megfelelő aláhúzásával jelölendő)     Igen/Nem                           

A bölcsőde neve:________________________________________________  

 

Gyermekem felvételét                 év,                     hónap,             napjától kérem : 

elsősorban a lakóhely/tartózkodási hely* szerint körzetes _________________________________Óvodába  

                                                nem körzetes                                                                                          Óvodába                          

másodsorban a lakóhely/tartózkodási hely* szerint körzetes ______________________________ Óvodába  

                                                nem körzetes  ____________________________________________Óvodába  

harmadsorban a lakóhely/tartózkodási hely* szerint körzetes _____________________________ Óvodába  

                                                nem körzetes  ___________________________________________  Óvodába                          

Ugyanaz az óvoda nem jelölhető többször. A három megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék 

sorrendjét is tükrözi.  

 

A jelentkezés elbírálásakor figyelembe vehető szempontok: 

Sajátos nevelési igényű gyermek, éspedig:______________________________________________ 

Tartós betegség, vagy fogyatékosság, éspedig:___________________________________________ 

Testvér(ek) neve, iskolája/óvodája:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A szülő munkahelyének címe:________________________________________________________ 

 

Csatolandó mellékletek:  

A)  Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény), 

B)  Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről, 

C) Munkáltatói igazolás arról, hogy a gyermek szülője az óvoda felvételi körzetében dolgozik, amennyiben a 

munkahely szerint körzetes óvodába kéri a felvételt. 

D) Nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító 

engedélyének másolata.  

 

Egy gyermek részére csak egy jelentkezési lap tölthető ki. 

 

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

- a jelentkezési lapot a szülői felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel egyetértésben nyújtottam be* 

- a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom.*     

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatokat az általam megjelölt óvodák, illetve azok 

fenntartója az óvodai jelentkezési eljárással összefüggésben megismerje, továbbítsa és kezelje. 

 

Kelt: _________________, _______ év ______________ hó ______ nap 

 

 

 

_____________________________ 

               szülő/törvényes képviselő aláírása  

(* A megfelelő szöveg aláhúzandó.)



 

Jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem* vagy  

Érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem*  

óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban 

 

 

Dr. Szekeres Antal     

Debrecen Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője részére 

 

Postázási cím: a kérelemmel érintett óvoda e-mail címe  

   

 

Kötelező melléklet: az óvoda felvételt elutasító határozata 

(A táblázatokat szíveskedjék nyomtatott betűkkel kitölteni.) 

 

A jogorvoslatot kérő: 

Neve  

Értesítési címe település  

 utca, házszám  

 irányítószám  

 

A gyermek adatai: 

Neve   

Születési helye, ideje  

Anyja neve  

Lakóhelye, 

tartózkodási helye  

 

 

 

Az óvoda, amely elutasította a 

felvételt  

 

 

Indokolás 

(az indokolás a túloldalon folytatható) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- kérelmemet a szülői felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel egyetértésben nyújtottam be* 

- a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom*  

 

*A megfelelő szöveg aláhúzandó (jogszabálysértésre hivatkozás esetén az indokolásban fel kell tüntetni a 

jogszabályhelyet, amelynek a megsértése miatt a jogorvoslatot kérik). 

 

………………….., 2022………… hónap …....nap   

 

…………………………………….. 

        szülő/törvényes képviselő  aláírása 

 


