
ÓVODAI BEIRATKOZÁS  
                             

Balatonfüred város óvodáiba 
 

Kiserdei Óvoda (Park u. 11.):  

 www.kiserdeiovoda.hu  bfuredi.kiserdeiovoda@gmail.com 06 30 960 5889 
Mesevilág Tagóvoda (Hunyadi u. 24.):  

  vasutiovoda.5mp.eu  mesevilag24@gmail.com  06 70 210 2889 
Óvárosi Óvoda (Kossuth L. u. 37.): 

 www.ovarosiovoda.hu  vezeto@ovarosiovoda.hu  06 87 342 785 

Tündérkert Óvoda (Noszlopy G. u. 18.): 

 tunderkertovoda.uw.hu  tunderkertovoda.fured@gmail.com  06 87 481 106 

Kökörcsin Tagóvoda (Pécsely, Iskola u. 183.): 

 ovi.pecsely.hu  pecsely.ovoda@canet.hu  06 87 445 064 

Balatonfüredi Református Óvoda (Mogyoró u. 1.): 

 reformatusisk.hu  balatonfured@reformatusisk.hu  06 30 960 1872 

Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda (Iskolalépcső u. 4.): 

 aracsiref.hu  csillagkert.vezeto@gmail.com  06 30 690 1643 
 

A beiratkozás időpontja : 

2022. április 25-27. 

Helyszínek: 

 
Kiserdei, Óvárosi, Tündérkert Óvoda, Mesevilág és Kökörcsin Tagóvoda esetében: 

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal  
„B” épület kistanácsterem (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.) 

2022. április 25-26-án 8:00-16:30 / április 27-én 8:00-13:00 
 

Balatonfüredi Református Óvoda esetében: 
Balatonfüredi Református Általános Iskola épületében (8230 Balatonfüred, Iskola u. 2.) 

Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda esetében: 
az óvoda épületében (8230 Balatonfüred, Iskolalépcső u. 4.) 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 2015. szeptember 1-jével hatályba lépett 8 § (2) 
értelmében kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a harmadik életévét 2022. augusztus 31. napjáig 
betölti. 

 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:  

  a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím- és TAJ-kártyája 

  a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát 

  nem magyar állampolgár beíratásánál a gyermek Magyarországi tartózkodását igazoló 
dokumentumokat.  

 a szülők felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozat (letölthető az óvodák honlapjáról) 
 
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2022. május 27-ig. 
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül – 
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel 
kapcsolatban az óvoda fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. 
 
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésére az alapító okiratuk szerint 
jogosult óvodákról, azok elérhetőségéről, a felvételi körzetekről, valamint a beiratkozással kapcsolatos 
további információkról részletesen tájékozódhat a http://www.balatonfured.hu/ oldalon. 
 

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 
Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Osztály 
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