
 
 

MAKÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERÉNEK 

16/2020. (IV.09.) SZÁMÚ PM HATÁROZATA 
 

a kötelező óvodai felvételt biztosító óvoda beiratkozási rendjének módosításáról 
 

Farkas Éva Erzsébet, Makó Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre 
tekintettel az alábbi döntést hozom:  
 

Makó Város Polgármestere úgy dönt, hogy a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által meghozott 35/2020. (II.05.) MÖKT h. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartása alatt álló Makói Óvoda 
(székhely: 6900 Makó, Erdélyi püspök u. 8.) tekintetében a 2020/2021. nevelési évre 
vonatkozóan az óvodába történő jelentkezés módjáról és az óvodai általános jelentkezés 
időpontjáról – figyelemmel a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, 
valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25.) EMMI határozat 1. 
pontjában foglalt rendelkezésekre – az alábbiak szerint dönt:  

  

 Az óvodai jelentkezés helyszínei és időpontjai: 
a) A jelentkezés időpontja 2020. április 6-17.; 
b) a jelentkezés a székhelyintézmény és a tagintézmények tekintetében egyidőben 

kerül megtartásra. 
 

  Az óvodai jelentkezés módja 
a) A jelentkezéshez szándéknyilatkozatot kell tenni, amelyet elsődlegesen 

elektronikus űrlap formájában, illetőleg telefonon, kivételes esetben 
személyesen tehetnek meg a szülők/törvényes képviselők; 

b) a Makói Óvodába történő jelentkezéshez a szülők/törvényes képviselők 
személyes megjelenése nem szükséges; 

c) a gyermek személyes okmányait az első nevelési nap kell felmutatni. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Makó Város honlapján, valamint felkéri a 
Makói Óvoda intézményvezetőjét, hogy a Makói Óvoda honlapján és közösségi oldalán 
a módosított óvodai általános jelentkezés időpontjáról és az óvodai jogviszony 
létesítésével összefüggő eljárásról a jogszabályokban meghatározottak szerint 
összeállított és az előterjesztés mellékletét képező módosított hirdetményt tegye közzé.  

 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, intézményvezető 
 

Erről értesítést kap: 
- Makó Város Polgármestere  
- Makó Város Jegyzője 
- Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport 
- Makói Óvoda  
- Irattár 
 

Makó, 2020. április 9.  
Farkas Éva Erzsébet 

polgármester 
Záradék: 
A polgármester a határozatot 2020. április 9-én hozta, mely 2020. április 14. napjától hatályos. 
A határozat 2020. április 9-től hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 

Makó, 2020. április 9.   
                                                                                        dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta  

jegyző 


