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Óvodai Jelentkezési lap 2018/2019 

Gyermek neve: ………………………………………………………………………….................................... 

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

TAJ szám: ………………………………………………………………………………………………….…… 

(!) Lakcíme (lakcímkártya alapján) Lakcím kártya száma:……………………….. 

Lakóhelye:……………………………………………………………………………………………………… 

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

Állampolgársága:………………………………………………………………………………………………. 

A gyermek előzetesen*: 

bölcsődébe járt   az édesanya GYES-t vett igénybe      otthon vigyáztak rá               óvodába járt 

   ha óvodába járt, az óvoda neve, címe: ……………………………………………………. 

 

Alulírott .............................................................................(név), kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését 

a Dunakeszi Óvodai és Humánszolgáltató Központ és Könyvtár 

……………………………………………… tagóvodájában szíveskedjék biztosítani. 

 

Körzeti óvoda *: ………………………………………… Kérem  Nem kérem 

 

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

 (!) Lakcíme (lakcímkártya alapján) 

Lakóhelye:……………………………………………………………………………………………………… 

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

Állampolgársága:………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

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

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

 (!) Lakcíme (lakcímkártya alapján) 

Lakóhelye:………………………………………………………………………………………….…………… 

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

Állampolgársága:……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

Értesítendő személy neve, címe: ……………………………………………………………………………… 

 

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

 

Testvérével azonos csoportban kéri-e a gyermek elhelyezését?   igen  nem 

 

Az óvodai ellátás igénybevételének napi időtartama:   …….. órától   ……. óráig 
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További, tájékoztató jellegű információk a gyermek óvodai jelentkezéséhez: 

 

Tartósan beteg-e a gyermek *:     igen  nem 

Szobatiszta-e a gyermek *:      igen  nem 

Sajátos nevelési igényű-e a gyermek *:    igen  nem 

   ha igen: szakértői vélemény van-e *:  igen  nem 

   ha igen, mely szervtől *: szakértői bizottságtól  nevelési tanácsadótól 

 

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

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

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

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

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

 

Dunakeszi, 2018. év ................................ hó ............. nap 

 

…………………………………….…. 

Szülő aláírása 

*A megadott válaszlehetőségek közül a megfelelő aláhúzandó. 

(!) Jogosultságot igazoló nyilatkozat, kitöltése kötelező 

 

FONTOS! A kitöltött óvodai jelentkezési lap leadása nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt  is. A gyermek óvodai 
elhelyezésekor – a várható túljelentkezések miatt – sem a körzetes, sem a választott óvoda esetében nem tudunk biztosítékot adni 
arra, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni a gyermeket.  
 
FONTOS! Az óvodai felvételről, átvételről az óvodai intézményegység szakmai igazgatója dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma 
meghaladja a felvehető gyermekek számát, a DÓHSZK fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az 

óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szakmai igazgató dönt. Felvételi kérelem csak helyhiány miatt tagadható 
meg. Az óvodai felvételi kérelmet elutasító döntés ellen Dunakeszi Város Jegyzőjéhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.  
 
FONTOS! Az óvodai jelentkezési laphoz csatolandó iratok vagy adatok pótlására legkésőbb 2018. május 4-ig van lehetőség 
beiratkozás helyén. 

Óvodavezető javaslata:  

Határozat száma: 

Felvéve Elutasítva 

 

Felvétel időpontja:  Értesítve: 

Elutasítás oka:   Értesítve: 

Fellebbezés kelte:   Iktatószáma: 

Fellebbezés eredménye:  Határozat száma, kelte:  
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Gyermek neve: …………………………………… 

Óvodai Jelentkezési lap 2018/2019 

1. számú melléklet 

Jogosultságot igazoló nyilatkozat (lakcím alapján) 

FONTOS! Az alábbi nyilatkozato(ka)t a gyermeket gondozó szülőknek kell kitöltenie. 

Egyedülálló szülő esetén a nyilatkozatot, a gyermeket ténylegesen a háztartásában gondozó szülőnek kell 
kitöltenie. 

 

Alulírott ……………………………………………….., a hátoldalon található tájékoztató ismeretében 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy …… év ……………. hónap …… napjától, Dunakeszi, 

…………………………………………….. (utca házszám) címen rendelkezem bejelentett, érvényes 

lakcímmel, mely címen életvitelszerűen tartózkodom az óvodai felvételre kérelmezett 

…………………………………… nevű gyermekemmel. 

Dunakeszi, 2018. év ................................ hó ............. nap 

 

…………………………………….…. 

Anya aláírása 

 

Alulírott ……………………………………………….., a hátoldalon található tájékoztató ismeretében 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy …… év ……………. hónap …… napjától, Dunakeszi, 

…………………………………………….. (utca házszám) címen rendelkezem bejelentett, érvényes 

lakcímmel, mely címen életvitelszerűen tartózkodom az óvodai felvételre kérelmezett 

…………………………………… nevű gyermekemmel. 

Dunakeszi, 2018. év ................................ hó ............. nap 

 

…………………………………….…. 

Apa aláírása 

 

Hozzájárulás a személyes adatok kezelésére 

 

Alulírott…………………………………………………..az előzetes szóbeli tájékoztatást követően, 

hozzájárulok az Óvodai Jelentkezési lap 2018/2019 nyomtatványon lévő adatok kezeléséhez. 

Hozzájárulásom önkéntes, mindenfajta külső befolyástól mentes. 

 

Dunakeszi, 2018. év ................................ hó ............. nap                  ………………………… 
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TÁJÉKOZTATÓ 

az óvodai felvétel eljárásrendjéről a lakcím tekintetében irányadó jogszabályokról 

 
 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. C. törvény 342. §  

„(1) Aki 

a) hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja, 

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

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

megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, 

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 

 

Ugyanezen jogszabály 345. §  
„Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, 

hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot használ, vétséget követ el és egy évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.” 

 

Ugyanezen jogszabály 373. §  

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

csalást követ el.” 

 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény  4:152. § (2) bekezdés  

„A szülők a saját háztartásukban kötelesek a gyermekük lakhatását biztosítani. A gyermek lakóhelye - 

ha a bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik - a szülei lakása akkor is, ha a gyermek 
átmenetileg máshol tartózkodik.” 

 

 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 továbbiakban 

együtt: lakcím).” 

 

Ugyanezen jogszabály 26. § (1) bekezdés 

„A Magyar Köztársaság területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy 

kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési 

önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni (a továbbiakban együtt: 
lakcímbejelentés). ” 

(4) bekezdés 

„…Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha …az illetékes települési önkormányzat jegyzője 

megállapította, hogy a polgár bejelentett lakcímadata 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 a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím nem valós, 

megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen 

lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét 

be nem jelenti.” 

 


