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Nyilatkozat
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (9) bekezdés szerinti életvitelszerű ott lakásról
Alulírott, Név: …………………………………… Születési hely, idő: ………………………
………………………………….. nevű gyermek szülőjeként/törvényes képviselőjeként
nyilatkozok, hogy az alábbi gyermek
Gyermek neve: ………………………………………………
Születési helye, ideje: ………………………………………..
1. Rendelkezik Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
közigazgatási területén a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint bejelentett lakóvagy tartózkodási hellyel és ezek közül az alábbi címen található ingatlant használja otthonául:
………(irányítószám)…………….………(település) ……………….……….……… (utca,
házszám)
2. Amennyiben fent megnevezett gyermek nem rendelkezik Budapest XVIII. Kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata közigazgatási területén a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás adatai szerint bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel, úgy nyilatkozom,
hogy otthonául az alábbi címen található ingatlant használja:
………(irányítószám)…………….………(település) ……………….……….……… (utca,
házszám)
Tudomásul veszem, hogy fent nevezett gyermek kötelező felvételt biztosító óvoda az az óvoda,
amely körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy
tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál
régebb óta szerepel.

Budapest, 2020...…........................
______________________________
Szülő/törvényes képviselő
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (2)
bekezdés szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek
körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§(9) bekezdés szerint a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak
minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant
otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás
első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha
bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban
szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető,
illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által
szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az
életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől
számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás
igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
(10) Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása
ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa
vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást
családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó
által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy
törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni
kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében,
és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

