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K  I  V  O  N  A  T 

 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

33/2020. (III. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodai körzethatárok, 

valamint az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának 

meghatározása vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése szerint közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, 

mely az intézmény hatályos Alapító Okirata alapján – a Képviselő-testület 

85/2016.(V.05.) KT. számú határozatában foglaltak szerint – Tiszacsege város 

közigazgatási területe, illetve a fenntartó által meghatározott szabad kapacitás terhére, 

vagy más fenntartókkal kötött megállapodás alapján a környező települések közigazgatási 

területe. 

 

2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 82. § (2) bek. b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva - 

figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ára - a Tiszacsegei 

Városi Óvodában és Bölcsődébe a 2020/2021. nevelési évre a jelentkezés módját és idejét 

az alábbiak szerint határozza meg:  

 

Az óvoda általános felvételi időpontja: 2020. május 4. – 2020. május 8. 

 

A jelentkezés helye: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 

3/a. szám alatti székhelye. Az óvodába jelentkezni az intézményvezetőnél lehet, hétköznap 

8 órától 15 óráig. 

 

3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Fekete Gergő polgármestert, 

hogy az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntésről és a jogorvoslat benyújtásának 

határidejéről a fenntartó közleményt tegyen közzé Tiszacsege Város honlapján, valamint 

az intézmény hirdetőtábláján, a beiratkozás első napját megelőzően legalább harminc 

nappal, a 20/2012. EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján.   

 

A Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt 

tájékoztassa. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Fekete Gergő polgármester 

          Bárdos Tiborné intézményvezető 

Határidő: folyamatos 

 

K. m. f. 

 

     Fekete Gergő s.k.               Dr. Bobkó Péter s.k. 

       polgármester                           jegyző 

 

A kivonat másolat hiteléül:  

Tiszacsege, 2020. március 26. 

    

 

   Dr. Lajter Zoltán 

  jegyzőkönyvvezető 


