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1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere a veszétyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(1.29.) Korm. rendetetre tekintettel, a
katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVlll. töruény 46, § (4) bekezdésében kapoft hatáskörében eljárua, a 2021/2022. nevelési évre
szóló óvodai beiratkozás idöpontját és eljárásrendjét a fenntartásában működö Balassagyarmati
Központi Óvodában (székhely: 26,60 Batassagyarmát, Deák Ferenc utca 19.) a határozat méircnetet
képezö Hirdetmény taftalma szerint határozza meg.

2,) A Polgármester utasítja a Központi Óvoda vezetöjét, hogy biztosítsa a Balassagyarmat, tpolyszög
és Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyet rendelkező
szülök (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekei felvételét az egyes
óvodai feladatellátási helyekre. Mindezt azzal a megkötéssel, hogy az lpolyszög és Patvarc
községeken működó egycsoportos tagóvodák védelmében a balassagyarmati óvodai fetadatettátási
helyeken csak abban az esetben kertilhet sor e két településről érkező gyermekek felvételére, ha a
községi tagóvodák féröhelyei megteltek, illetve ha az érinteft települések Képviselő-testütetei ehhez
hozzájárulásukat adták. Más településekről érkező igények alapján óvodai féröhely biztosítására
csak a nevelési év vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési rendetetben foglaltak
szerint van lehetőség.

Határidő: A beiratkozás a 2021/2022. nevelésiév során folyamatosan
Felelös: KnyazoviczkinéRutaiGabriellaóvodavezető

3.) A Polgármester utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás lebonyotítása során legyen
figyelemmel a nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC, töruény 4. számú mellékletében
meghatározott óvodai átlag-csopottlétszámra, amely 20 fő. E rendelkezést a gyermekek más óvodai
csoportokba, illetve tagóvodába történő irányításával is meg kelltartani.

Határidö: A beiratkozás a 2021/2022. nevelésiév során folyamatosan
Felelös: KnyazoviczkinéRutaiGabriellaóvodavezetö

4.) A Polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a Központi Óvoda vezetöjét tájékoztassa a döntésről, valamint
a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé és a rendelkezésre álló kommunikációs
eszközökkel gondoskodjon az óvodai beiratkozás idöpontjának, a jelentkezési eljárás folyamatának
és feltételeinek nyilvánosságra hozataláról.

Határidó: 2021. március 31.
Felelös: dr. Varga Andrea jegyzö



HlRDETMÉNY
a 2021/2022. nevelési évre szóló óvodai beiratkozásről

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőke[ hogy a 27/2021.(1.29.) Korm. rendelettel kihirdeteft veszélyhelyzetre
való tekintettel a Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működó Központi Óvodában
(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19,; OM 200635) és Tagintézményeiben a
2021/2022, nevelési évre szóló óvodai beiratkozás a személyes kontaktus csökkentése érdekében a
kóvetkezó eljárásrend szeri nt zajlik:

A nemzeti köznevelésrőI szőlő 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján míndazok a
gyerekek, akik 2021, augusztus 31. napjáig a 3. életévüket betöttik,2021/2022. nevetési év
kezdő napjától, azaz 2021, szeptember 1-jétől óvodakötetessé vátnak. Az óvodakötelezettség azt
jelenti, hogy a gyermeknek legalább napi négy órában részt ketl vennie az óvodai foglalkozásokon. A
Balassagyarmati Központi Óvoda kötelezö felvételt biztost azon gyermekek számára, akik
Balassagyarmaton lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek és étetvitelszerúen
a városban élnek, A patvarci és ipolyszögi gyermekek esetében a kötetező fetvételt a patvarci és
ipolyszögi tagintézmények biztosítják. A felvételi könetben étő gyermekek az Oktatási Hivatal áttal
vezetett és a fenntaftó rendelkezésére bocsátott óvodakötelesek nyilvántartása alapján
felvételt nyernek a lakóhelyükhöz (taftózkodási helyükhöz) tegközelebb eső óvodai
feladatellátási helyre. E döntésről az óvodavezető írásban éftesíti az érintett gyermekek szüteit.

Az Nkt, 8. § (1) szerint az óvodaköteles korú gyermekek felvétetét követóen, amennyiben az óvoda
szabad férőhelyekkel rendelkezik, felveheti azokat a gyermekeket is, akik a felvétel napjától számított
fél éven belül töltik be a 3. életévüket, Amennyiben nem a takóhelyéhez tegközetebb esó óvodába
szeretné gyermekét beíratni vagy gyermeke még nem óvodaköteles kor(l, de két és fétéves korát
követÖen szeretné a 2021/2022. nevelési évben óvodába járatni, az óvoda és az intézményfenntartó
honlapján megtalálható, Óvodai felvétel iránti kérelem űrlap kitöttésével és 2021. ápiilis 21-2g
kÖzÖtti postai vagy elektronikus úton történő visszajuttatásával jetezhetik a Központi Óvoda
vezetője felé.

Az Óvodaifelvétet iránti kérelem űrlap letöIthető az atábbiweboldatakról:

o https: //www, kozpontiovibqv, h u/Ietolth eto-doku me ntu mol</
o www. balassagvarmat.hu (a letölthető nyomtatványok között)

A kitöltött, aláírt ürlap a következő módokon juttatható ylssza a Központi óvodába:

o e-mailben: postmaster@kozpontiovoda.t-online.hu
o bedobhatÓ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal bejáratánál ethelyezett

kérelemgyűjtö ládába
c Postai Úton: Balassagyarmati Központi Óvoda, 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.

A beiratkozás adatait alátámasztó iratok (személyi azonosító, takcímkártya, szakértói vélemény,
határozat) bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerüI majd sor.

A szülÓnek lehetósége van arra, hogy az Nkt. 8, § (2) bekezdése alapján, a gyermek jogos érdekét
szem elÓtt tartva, kérje a gyermek óvoda foglalkozásokon való részvétet alóti felmentést a
Balassagyarmati Járási Hivataltól (2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 2.), ha a gyermek családi
kÖrülménYei, sajátos helyzete ezt indokolja. A felmentés legfetjebb annak az évnek áz augusztus 31,
naPjáig adhatÓ, amelyben az óvodaköteles gyermek a 4. életévét betötti. A fetmentési kérelem
benyújtására 2021. május 25. napjáig van mód, e határidő jogvesztő.

Az Óvoda a felvételi kérelmeket összesiíi és az adatokat rögzíti a Köznevelési lnformációs
Rendszerben (KlR), amely aktussal a gyermek óvodai jogviszonya tétrejön. Fethíujuk a szütők
figYelmét arra, hogy az óvodába történő beiratkozás, illetve az óvodaköteles korú gyermekek
mindennaPos Óvodába járásának biztosítása a szülók kötelezettsége, melynek etmulasztása
szabályséttési fele/ósséget von maga után.



Az óvodaköúeles korú, de külföldön élő gyermekek esetében a szülőt bejelentési kötelezettség
terheli az Oktatási Hivatal irányában, Amennyiben a gyermek óvodakötelezettségét küfföldön
teljesíti, köteles erról a tényről a szülö a beiratkozás idejének utolsó határnapját követó 15 napon
belűl, 2021, június 4-éig, írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt, aki ezt a tényt a fenntartó
rendelkezésére bocsátott adatbázisban átvezeti. A kötelező felvételt biztostó óvoda így tudni fogja,
hogy a külföldön éló vagy felmentést kétt gyermekek számával az óvodai csoportok szervezésekor
már nem kell számolnia. A külföldön élö óvodaköteles gyermekek bejelentéséhez szűkséges
nyomtatvány és további információ elérhető az Oktatási Hivatal honlapján:
https:/tluww,oktatas,hu/kozneveles/kozerdekuadatoU!Kozerdeku adatoUoh.php?id=kulfoldi beielente
§

A már óvodai jogviszonnyal rendelkező, de külföldre távozó, az óvodakötelezeftséget külföldön
teljesító gyermekek szülöje erröl a tényröl az óvodavezetőt köteles éftesíteni.

Az óvoda felvétellel kapcsolatos döntése ellen az Nkt, 37-38, §-a jogorvoslati lehetöséget biztosít
döntés közlésétöl számított 15 napon belül.

A gördülékeny, valamint a szeméIyes kontaktust mellőző beiratkozás érdekében köszönjük a
sz ü l ők eg y üttm ű ködését és m eg értését!

dr. Varga Andrea
Bal assagya rm at V á ros J e g yzöje


