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Hatáskörrel  rendelkező
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatala

Illetékesség
Az  eljárásra  a  gyermek  állandó  lakcíme  (annak  hiányában
tartózkodási helye) szerinti járási hivatal illetékes. 

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Ügyintézéshez  szükséges
dokumentumok

Kérelem, melyben meg kell jelölni a gyermek személyes adatait,
a  kérelmező  szülő/gyám  adatait  és  a  szülői  felügyeleti  jog
gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot.

A kérelemhez csatolható továbbá a védőnő vagy óvodavezető
nyilatkozata.

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

Eljárást  megindító  irat
(kérelem)  benyújtásának
módja

A  kérelem  benyújtható  postai  úton  vagy  személyesen  az
illetékes járási hivatalnál.

Alapvető  eljárási  szabályok,
ügymenetre  vonatkozó
tájékoztatás. 

Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A szülő kérelme alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal
általános illetékességgel eljáró járási hivatala a gyermek jogos
érdekét  szem előtt  tartva,  annak  az  évnek  az  augusztus  31.
napjáig,  amelyben  a  gyermek  a  negyedik  életévét  betölti,
felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól. 
A kérelem benyújtásának határnapja tárgyév május 25. napja. 
A hatóság a gyermeket  családi  körülményei,  sajátos helyzete
alapján  egy  nevelési  évre  felmentheti  az  óvodakötelezettség
megkezdése alól. 

Ha  az  eljárásban  szakértőt  kell  meghallgatni,  csak  az
óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú
döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
A hatóság az eljárást  az általános közigazgatási  rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény eljárási szabályai alapján folytatja le.

A  hatóság  döntése  ellen  a  közigazgatási  pert  a  döntés
közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani.

Ügytípushoz  kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.
törvény

Ügyintézéshez  használt,
letölthető nyomtatványok

Kérelem

Időpontfoglalás Nem szükséges

Igénybe vehető elektronikus
programok elérése

Nincs

Tájékoztatás  az  ügyfelet
megillető  jogokról  és
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.
törvény alapján.
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