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Hirdetmény 
Óvodai beíratás 

 
Balatonalmádi Város Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akinek 
gyermeke a harmadik életévét 2023. augusztus 31-ig betölti, hogy a 
fenntartásában működő Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsődében 
 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) szerint az 
óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai felvételi kérelem kitölthető az 
Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde honlapján (www.almadiovoda.hu) 
 

2. Az óvoda felvételi körzete: Balatonalmádi Város Önkormányzata által fenntartott 
Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde körzethatára Balatonalmádi város egész 
közigazgatási területére terjed ki. 
 

3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
 
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, 
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
- - a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány. 
 
 

4. Az óvodai beíratás helye, ideje: 

A 2023/2024-es nevelési év 2023. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig tart. 

Az óvodai beíratás időpontja: 
felvételi űrlap kitöltése online : 2023. április 30 és 2023. május 3. napja 

között, valamint 
az előre egyeztetett időpontban történő személyes megjelenés: 

2023. május 3. (szerda) 8-15 óra, 
2023. május 4. (csütörtök) 8-15 óra, 

2023. május 5. (péntek) 8-14 óra között  
Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde 

Balatonalmádi Mogyoró u.1. 
Tel: 20/338-9737 

 
5. A felvételről az óvoda vezetője dönt, és legkésőbb 2023. június 5-ig erről írásban 

postai vagy elektronikus úton értesíti a szülőt. 

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatosan az óvoda vezetője által hozott döntés ellen 
a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül - 
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással - fellebbezési kérelmet nyújthat be. A 
fellebbezést a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címezve (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) az óvodavezetőjénél kell írásban benyújtani. A jegyző 
a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy 
megsemmisítheti és a köznevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. 
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6. Amennyiben a gyermeket más település óvodájába íratják be, a jogviszony 
létrejöttéről igazolást kell benyújtani az óvoda vezetőjének. 

7. Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

8. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelmére a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 
negyedik életévét betölti, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Veszprém Vármegyei 
Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatala felmentést adhat a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell 
meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, továbbá tartós 
gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az általános járóbeteg-szakellátásban, 
vagy általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós 
gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után 
is benyújtható.  

9. Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai 
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni 
az Oktatási Hivatalt. A bejelentő űrlapot az Oktatási Hivatal online felületén kell 
kitölteni. Az űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a kérelem 
benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet az alábbi postacímre kell megküldeni: 
Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf:19. 
Lehetőség van ügyfélkapus hitelesítéssel kitölteni az űrlapot, ebben az esetben az 
ügyintézés teljes mértékben elektronikusan történik. A bejelentési kötelezettség a 
szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és 
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles 
értesíteni az óvodavezetőt.  

10. Az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde ellátja az Alapító Okirata szerint az Nkt. 4.§ 
(1) bekezdés 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekeket. 

11. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján, az a szülő vagy 
törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el, és pénzbírsággal 
sújtható. 

 
 

Balatonalmádi Város Önkormányzata 
 
 
 
 
A hirdetmény közzétételének napja: 2023. március 29. 


