
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat polgármesteri határozat tervezet elfogadására a 2021/2022-es nevelési
évre vonatkozó óvodai előjegyzésről és a kötelező felvételt biztosító óvoda
működési/felvételi körzetének meghatározásáról

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Előkészítő: Péter Kata ügyintéző

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság   

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A fenntartó határozza meg az  óvodás  korú
gyermekek  óvodába történő beíratásának idejét és módját, valamint a kötelező
felvételt biztosító óvoda felvételi/működési körzetét. A jelentkezésre javasolt időpont:
2021. április  7-8.  Az  óvodai  előjegyzés  időpontjáról  szóló  határozatot az óvoda
köteles 30 nappal a jelentkezési időpont előtt közzétenni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Humán Szolgáltatási Osztály

      Iktatószám:  4163-2/2021.

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása: s.k. Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k. 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021.01.28. Ellenőrzés dátuma: 2021.01.28.
Törvényességi észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van: -

Egyéb megjegyzések:



Ügyszám:  4163-2/2021. Tárgy: Határozat-tervezet a 2021/22-es 
Ügyintéző: Péter Kata             nevelési év óvodai előjegyzéséről 

                  

Pintér Tamás
polgármester úr részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja
kimondja, hogy a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az  óvodai
általános felvételi időpontról. 

Az óvoda vezetőjének tájékoztatása, valamint az előző évek gyakorlata szerint az óvodai
előjegyzés tervezett időpontja: 

2021. április 7-8.

Az óvodás korú gyermekek felvételével összefüggő tanügyi, valamint költségvetési
rendelkezéseket a határozat-tervezet 1. számú melléklete, az óvodai jelentkezést a 2. számú
melléklete tartalmazza.

Kérem Tisztelt Polgármester  Urat  az előterjesztés mellékletét képező, a 2020/2021-es
nevelési évre vonatkozó óvodai előjegyzésről és a kötelező felvételt biztosító óvoda
működési/felvételi körzetének meghatározásáról szóló  polgármesteri határozat tervezet
támogatására.
 

 
Dunaújváros, 2021. január 26.

       Molnár-Osztrocska Diána
                          osztályvezető

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.; Telefon: (25) 544-306 
E-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…../2021. (…..) határozata 

a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó óvodai előjegyzésről és a kötelező felvételt
biztosító óvoda működési/felvételi körzetének meghatározásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 2020/2021-es nevelési évre
vonatkozóan az óvodás korú gyermekek felvételével összefüggő tanügyi, valamint
költségvetési rendelkezéseket e határozat 1. számú melléklete alapján határozza meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az óvodai jelentkezést e  határozat 2.
számú melléklete szerint határozza meg.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri  a Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Polgármesteri  Hivatal  Humán  Szolgáltatási  Osztályának  vezetőjét a határozat
közlésére.

Felelős:   a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2021. február 28.

         

Dunaújváros, 2021. február 

                                                                          Pintér Tamás
polgármester






	Humán Szolgáltatási Osztály

