MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA
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EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2019.
Tájékoztatom településünk választóválasztópolgárait, hogy Magyarország KöztársaKöztársasági Elnöke 2019. május hó 26. napjára
írta ki az Európai Parlament tagjainak
magyarországi választását.
A választójoggal rendelkező, névjegynévjegyzékben szereplő választópolgárok a
névjegyzékbe történt felvételükről,
valamint a szavazás helyéről és idejéről
a posta útján legkésőbb április 55-ig
ig
értesítőt kapnak. Aki valamilyen oknál
fogva a fenti határidőig az értesítőt
nem kapja meg, a Helyi Választási Ir
Iroodához fordulhat.
Az Európai Parlament magyar tagjait –
Magyarországnak összesen 21 parlaparlamenti helye van – a magyarországi

pártok által állított listákon választják
meg a választópolgárok.
A listaállításhoz a pártoknak legalább
20 000 választópolgár érvényes ajánl
ajánláását kell összegyűjteniük. A választópo
választópollgárok 2019. április 23
23--ig
ig ajánlóíveken
ajánlhatnak listát. Egy választópolgár
több listát is ajánlhat.
A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár alapesetben személy
személyeesen szavazhat az értesítőn megjelölt
szavazóhelyiségben, azonban a többi
választáshoz, így a tavalyi orsz
országgyűlési
ággyűlési
választáshoz hasonlóan most is lehet
lehetőőség lesz átjelentkezésre,
átjelentkezésre, ha valaki a
lakcímétől eltérő településen akar sz
szaavazni, külképviseleti névjegyzékbe

vételre
vételre,, ha valaki a szavazás napján
külföldön tartózkodik, illetve mozgóu
mozgóu
zgóurrna igénylésre,
igénylésre, ha valaki egészségügyi
okok miatt nem tud személyesen me
meggjelenni a szavazóhelyiségben.
Az Európai Parlamenti választás részl
részleeteiről (pl. hogy az előzőekben jelzett
kérelmeket hogyan lehet benyújtani
stb.) a következő Lakossági Tájékozt
Tájékoztaatóban
tóban
ban,, valamint a www.mindszent.hu
oldalon folyamatosan tájékoztatni ffoogom a választópolgárokat.
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.,
tel.: 62/527
62/527-012,
012,
e mail: jegyzo@mindszent.hu
e-mail:
jegyzo@mindszent.hu..
A Helyi Választási Iroda vezetője a jeg
jegyyző.
Dr. Megyeri Szilvia jegyző

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
MENTŐK: 104
Központi ügyelet
ügyelet:
Egészségház,
Egészségház, Csokonai u. 2.
hétfőtől - péntekig: 16:00 - 07:00
hétvégén, ünnepnap: 07:00 - 07:00
Telefonszáma: 70/37
Telefonszáma:
70/37--03
03-104
03104
Az ügyeleti ellátás
CSAK SÜRGŐS esetben vehető igénybe.
Polgárőrség:
Polgárőrség:
Bereczki Lajos 06
06-30/621
30/621 62
62-38
38
30/621-62
Tűzoltó parancsnok:
Szokol József 06-30/454
30/454-43
43-65
65
06 30/454
43
Tűzoltó parancsnok
parancsnok--helyettes
helyettes::
helyettes
Miskolczi László 06
06--30/859
19-29
1929
30/859-19
30/859Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, Szabadság tér 31
31..
06
06-30/63
30/63
30/63-63
6363-092
092
www.facebook.com/mindszentikft
befogó::
Eb befogó
Hívható munkanapokon 8:00
14:00,
8:00 – 14
:00,
8:00 – 111
1:00
:00
hétvégén 8:00
06
06-30/894
30/894-8145
30/894 8145

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

TŰZOLTÓSÁG: 105

Kompközlekedés
Kompközlekedés:
A Mindszent és Baks között
közöttii révátkel
révátkelőőnél a komp március hónapban várh
várhaatóan reg
reggel
gel 6:0
6:00
0 és 18:00
18:00 között üz
üzeemel, folyamatos átkelést biztosítva.
Az üzemelési nyitva tartásról az alábbi
elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo
06 30/385
06-30/385
30/385-81
81 11
81-11

NKM Áram ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
06-62/565
62/56562/565-600
600
Hálózati és mérési hibabejelentés
06-62/565
06 62/565
62/565-881
881
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
06-62/565
Vezetékes telefonról: 06
62/565 780
62/565-780
06-80/82
80/82-81
8181-80
80
vagy a 06
80/82
06--62/565
62/565--780
Mobilról: 06
62/565
780

Szilárd hulladékszállítás:
hulladékszállítás
A kihelyezett ügyfélfogadás keddi n
naapokon 15 és 16 óra között történik a
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában.
irodájában .
80/931 004
LOMTALANÍTÁS: 80/931-004
LOMTALANÍTÁS:

NKM Földgáz ügyfélszolgálat
(hiba--,, mérőállás bejelentés, egyéb)
(hiba
06 (1/20/30/70)
(1/20/30/70)--474
474
474-99
06-(1/20/30/70)
99-99
99 99

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj
Család-- és Gyermekjóléti Szolgálat
Család
6630 Mindszent, Köztársaság tér 16.
(a Rendőrség épülete)
H: 1317, K
K:: 88-12
12, Sze: 1312,
13-16
16, Cs: 816,
8-12,
12,
13-17,
13
P: 06 6206-62
527527-024,
62-527
024, cs.segito@gmail.com

Alföldvíz Zrt. ügyfélszolgálat
06 80/922
80/922-334
06-80/922
334
Műszaki hibabejelentés
06 80/922
80/922-333
06-80/922
333
Mérőállás bejelentés
06 80/922
80/922-334
06-80/922
334
Kéményseprés:
Kéményseprés
menü:: 9
9-es,
es,
es,
1818 ((Időpontfoglalás
Időpontfoglalás menü
es, 11 -es
ismét az 11--es
es gombok megnyomásával)
30/261-40
40-77
40Szép Endre: 30/261
77
30/261--55
04
Farkas István: 30/261
5555 -04

Mindszent
Mindszent Város
Város Önkormányzatának
Önkormányzatának további
további hírei,
hírei, közleményei
közleményei és
és felhívásai,
felhívásai, valamint
valamint aa Lakossági
Lakossági
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a www.mindszent.hu weboldalon.

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

NEM VÁLTOZNAK

LÉGY RÉSZESE TE IS

AZ ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉ
TÉRÍTÉSI
SI DÍJAI

EGY SZUPER CSAPATNAK!

Mindszent Város Képviselő
Képviselő--testülete
testülete
márciusi rendes ülésén előző évi tevétevékenységéről beszámolt a rendőrség, a
vízi rendőrség, a tűzoltóság, a katasztkatasztrófavédelem és a polgárőrség is.
Nem emelt a testület a gyermekétkezgyermekétkeztetés és a szociális étkezés intézményi
térítési díján és a szállítási költség díján
sem. Viszont bővítették a diétás étkezétkeztetés intézményi ellátási formáit, ugyaugyanis 2019. április 11--jétől
jétől nem csupán az
ebéd, hanem a napi háromszori étkezés
is kérhető diétásan.
A tavaszi és nyári szünetben idén is
biztosítja az érintett gyerekek részére
az önkormányzat a szünidei étkezteétkeztetést. Az erről szóló értesítést hamarohamarosan meg is kapják.
Döntöttek
Döntöttek arról is, hogy a 2019. évben
a strand 2019. június 33--tól
tól 2019. szepszeptember 15
15-ig
ig tartson nyitva.

Az immár 23 éve működő Kékvirág
Klub szeretné bővíteni csapatát, ezáltal
lehetőséget biztosít elsősorban olyan
13. életévüket betöltött lelkes fiatalo
fiatalokknak és felnőtteknek, akik szeretnék
kipróbálni magukat egy fiatalos cs
csaapatban és szeretnék hasznosan tölteni a
nyári szünidőt, illetve szeret
szeretnének
nének táb
tábooroztatási programban közreműködni.

ELÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS
FŰNYÍRÁSII SZEZON

Jelentkezés: a Kékvirág Klub – Min
Minddszent Facebook oldalunkon, illetve
személyes
személyesen
en a Keller Lajos Városi
Könyvtár és Kulturális Központban
(Szabadság tér 37.)

A közterületek használatáról szóló
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati renrendelet értelmében az ingatlanok tulajtulajdonosai, használói kötelesek gondosgondoskodni az ingatlan közterületi határvonahatárvonala és az útburkolat közötti közterület
tisztántartásáról
tisztántartásáról,, ideértve a növényzet
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő
póthatáridőt tartalmazó felszólítást
követően, helyette és költségére a
szükséges munkák elvégeztetéséről az
önkormányzat intézkedik.

Ha sz
szívesen
ívesen foglalkozol gyerekekkel
vagy hobbid valamilyen kézműves tteevékenység, vagy ha otthon érzed m
maagad a sportok világában, akkor valósz
valószíínűleg köztünk van a helyed!
Ha csatlakozol hozzánk lehetőséged
lesz érdekes és izgalmas feladatokban
kipróbálni magadat, megtanulni a cs
csaapatban való gondolkozást, szabadjára
engedheted kreativitásod és életre
szóló barátságokat köthetsz!

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG
SANYI BÁCSIT!

A Mindszenti Általános Iskola
HÁLÁSAN KÖSZÖNI TÁMOGATÓINAK,
hogy hozzájárultak
a 2019. március 1-j
1-jén
én megtartott
Farsang sikeréhez.
A támogatók névsorát
a www.mindszent.hu honlapon
közzé
tettük közzé.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Az FBHAz
FBH -NP
NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a zöld hulladék elszállítása ttoovábbra is minden hét keddjén történik.
A házhoz menő szelektív gyűjtési nnaapok pedig a következők szerint alaku
alakullnak márciusban (szerdától péntekig,
attól függően, hogy az adott utcában
mely napokon történik a kommunális
hulladék elszállítása):
2019. április 33 -4
4--5
5.
Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a sz
szeelektív és a zöld hulladékot reggel 6
órára az ingatlan elé kihelyezni szíve
szívesskedjenek.

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK
A Mindszenti Óvodásokért
és Óvodákért Alapítvány,
A Károly Óvoda Székhely
Szülői Szervezete, Dolgozói
Szülői
HÁLÁSAN KÖSZÖNIK
TÁMOGATÓIKNAK,
hogy hozzájárultak
a 2019. március 9
9--én
én megtartott
XII. Jótékonysági Óvodabál sikeréhez.
A támogatók névsorát
a www.mindszent.hu honlapon
tettük közzé
közzé..

EBZÁRLAT ÉS
LEGELTETÉSI TILALOM
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a
Csongrád
Megyei
Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc
Osztáábiztonsági és Állategészségügyi Oszt
belterülettlya Mindszent Város teljes belterüle
terüleenek nem minősülő közigazgatási terül
tére
30-ától
ától
2019. március 30
19-ig
ig
2019. április 19
ebzárlatot és legeltetési tilalmat
rendelt el!

A bírság elkerülése érdekében tehát
érdemes a felszólítást megelőzve a
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.
A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:
10 Ft+ÁFA/m2
Megrendelés: +36
+36-30/636
30/636-30
3030-92
92
30/636

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK

2019. április

1929.. március 114
4--én
mindd1929
én született a min
Sándor,, akit Bagitáné Sz
Széészenti Nagy Sándor
csényi Mária alpolgármester köszöntött
képviselő-fel 90. születésnapján a képviselő
testület jókívánságait tolmácsolva.
Sanyi bácsinak ezúton is
jó egészséget kíván
születésnapja alkalmából
Mindszent Város Önkormányzata.

2

Ezen intézkedés megtételére azért van
terüleeszükség, mivel Csongrád megye terül
30--a
tén március 30
a és április 44--e
e között
végzik a rókák, illetve más, vadon élő
ragadozók repülőgépes veszettség
immunizálását..
elleni immunizálását
Dr. Megyeri Szilvia jegyző
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CSALÁDI ESEMÉNYEK

2019. április

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szer
szereetettel várja Önt, családját és barátait

Házasságot kötött:
- 2019. 03. 14
14--én
én
Pribek Endre és Kis Anna Katalin
55 éve kötött házasságot
- 1964. 04. 18
Tóth István Gábor és Gajdos Irén
- 1964. 04. 25.
Kis Lajos és Ménesi Rozália
50 éve kötött házasságot
- 1969. 04. 29.
Bozó László Ferenc és Gyapjas Veronika
45 éve kötött házasságot
- 1974. 04. 27.
Váczi János és Jánosi Piroska
35 éve kö
kötött
tött házasságot
- 1984. 04. 14.
Szabó Mihály és Gémes Erzsébet
- 1984. 04. 21.
Gajdos Ferenc és Szekeres Ilona
30 éve kötött házasságot
- 1989. 04. 15.
Csatlós Zoltán és Tóth Judit
25 éve kötött házasságot
- 1994. 04. 16.
Kovács István és Bilejov Brigitta
Született:
- Bereczki Lajosnak és Tisza Juliannának 2019. 03. 10
10-én
én
Bence utónevű gyermeke született,
- Losonczi Gábornak és Sánta Szilviának 2019. 03. 11
11-én
én
Marcell utónevű gyermeke született,
- Gémes Dávidnak és R
Rostás
ostás Diána Katrinnak 2019. 03. 12
12én Dávid utónevű gyermeke született,
- Bálint Csabának és Gál Eszternek 2019. 03. 14
14--én
én Csaba
Bulcsú utónevű gyermeke született.
Elhalálozott:
- Vargáné Antal Mária
2019. 02. 09.
Petőfi u. 2.
69 éves volt
- Kurucsai Józsefné sz: Kiss Rozália Zsófia
2019. 02. 19.
Bene u. 31.
68 éves volt
- Molnár Istvánné sz: Ambrus Ilona
2019. 02. 22.
Kápolna u. 3/A.
83 éves volt
- Zsidó Szilárd Istvánné sz: Gál Erzsébet
2019. 03. 03.
Malom zug 3.
93 éves volt
- Kispál Ferencné sz: Kis Erzsébet
2019. 03. 07.
Ludas u. 6.
92 éves volt
- Polgár Jenőné sz: Dénes Erzsébet
2019. 03. 09.
Munkácsy u. 3.
82 éves volt
- Bozó Ferencné sz: Gémes Erzsébet
2019. 03. 20.
Bem u. 3.
84 éves volt
FOGADÓÓRA

2019. ÁPRILISI PROGRAMJAIR
PROGRAMJAIRA
A
Április 55--én
én 8 órától ÖNKÉNTES NAP a Helytörténeti Gyű
Gyűjjteményben (kerítésfestés, meszelés, gereblyézés) szerete
szeretetttel várjuk Önkénteseinket. A munka végén finom falatokkal
kínáljuk segítőinket. Előzetes jelentkezés április 44-ig.
ig.
Április 10
10--én
én a Kulturális Központ és a Mecénások a Kult
Kultúúráért Egyesület szervezésében:
szervezésében: KÖLTÉSZET NAPJA
NAPJA..
17 órától koszorúzás a József Attila
Attila--emléktáblánál,
emléktáblánál, (Károly
Óvoda kertje) Ecseki András
András emlékezik a 100 éve elhunyt
Ady Endrére,
majd 17:30
17:30--tól
tól a Kulturális Központban Bajnócziné Rácz Éva
verseskötetének bemutatója LÉLEK – KÉPEK címmel. BBeeszélgető társ: Szécsényi Józsefné,
Józsefné a „Mecénások a Kultú
Kult úrááért” Egyesület vezetője.
Április 12
12-én
én 14 órától a KÖRÚTI SZÍNHÁZ bemutatja –
Shakespeare: A vihar c. zenés, ifjúsági előadását, melyet 11-7. osztályos nézőinknek és szüleiknek ajánlunk. Elővételben
Elővételben
a belépő ára: 800,
800,-- Ft.
Április 12
12--én
én 19 órától a KÖRÚTI SZÍNHÁZ bérletsorozat
bérletsorozatáának 3. előadása: a Kell egy színház c. zenés vígjáték kerül
bemutatásra. Főszerepben: Kautzky Armand. Az előadásra
előadásra
a megváltott bérleteken kívül jegyvásárlásra is van lehet
lehetőlehetőség, 2900,
2900,-- FtFt -os
os áron.
Április 13
13--án
án 15 órakor 25 ÉVES A VÁROSI VEGYESKAR –
ünnepi műsor és kamara
kamara--kiállítás,
kiállítás, melyben közreműködik
az ünnepelt Városi Vegyeskar, a Péczely Attila Alapfokú
Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei, a Szegedi Tudományegyetem
Tudományegyetem
Zeneművészeti Karának magánének tanszakos, végzős
végzős
növendékei, D. Szécsi Edit vezetésével.
Április 16
16--án
án 13 órát
órától
ól VÁROSI VERSMONDÓ VERSENY
Április 19
19--én
én 14:30 órai kezdettel HÚSVÉTOLÓ a Helytört
Helytörtééneti Gyűjteményben.
Április 30
30--án
án 21 órától Hagyományos Lampionos Felvon
FelvonuuKALANDTÚRA..
lás. 22 órától ÉJSZAKAI KALANDTÚRA
VááMájus 11--jén
jén 14 órától a Kulturális Központ előtti téren V
rosii MAJÁLIS.
ros
MAJÁLIS .
Részletek:: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Részletek
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy
vagy
62/526--080,
30/670--7580
62/526
080, 30/670
7580 és kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit
rendezvényeinkre.
rendezvényeinkre

VÁRJUK A SZÁLLÁSADÓK JELENTKEZÉSÉT
ben Mindszenten kerül
A XVI. Mindszenti Napok 20192019 -ben
megrendezésre 2019. június 28. és 30. között.
jelentkezését,,
Várjuk azok jelentkezését
Várjuk
• akik vendéget tudnak fogadni ezen a 3 napon,
• illetve akik már meglévő kapcsolat, ismeretség révén
leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak meg náluk.
Margónál:
Kérjük, jelentkezzenek Szécsényi Józsefné Margó
Kérjük,
nál:
6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
30/535
30/535-90
90-78;
78; szecsenyine1@gmail.com.
90
szecsenyine1@gmail.com .

Zsótér Károly polgármester májusi fogadóóráját 2019. május
6
6--án
hétfőn)) 16 órától tartja a Polgármesteri Hivatalban.
án (hétfő
(hétfőn
Hivatalban
Bagitáné Szécsényi Mária alpolgármester és Tóth Csaba
alpolgármester májusi fogadóóráját 2019. május 20
20--áán
(héttn (hé
fő
főn
n)) 16 órától tartja a Polgármesteri Hivatalban.
Hivatalban

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület
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2019. április

A 2019/2020. nevelési évre az óvodai beiratkozások időpontja:
2019. április 24. (szerda) – 25. (csütörtök) 88 -15
15 óra között
Kötelező beíratni óvodába
óvodába:: Azt a gyermeket, aki 2019. augusztus 31
31--ig
ig harmadik, negyedik, ötödik ééletévét
etévét betö
betölti.
t
Óvodá
Óvodába
ba felvehető (nem óvodaköteles):
óvodaköteles): az
az a gyermek is,
s ak
aki a harmad
harmadikk ééletévét
etévét a fe
felvételétől
véte étő szám
számított
számított
tott fé
fél
fél éven
éven
belül betölti (2,5 éves), feltéve, hogy
hogy m
minden,
m nden
nden a fe
felvételi
véte körzetben lakóhellyel,
akóhe ye ennek
ennek h
hiányában
hiányában
ányában tartózkodás
tartózkodási
tartózkodási he
hellyel
hellyel
ye
rendelkező
rendelkező három
három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
kérelme teljesíthető
teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek
bek.).
)
FIGYELEM! A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napj
napjáig
ááigg a harmad
harmadikk ééletévét
etévét betö
betölti,
t a neve
nevelési
és év
kezdő
kezdő napjától
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz
vesz részt.
részt. A
A jegyző
jegyző a szü
szülő
ő kére
kérelmére
mére és az óvodav
óvodaveezető,
zető, valamint
valamint aa védőnő
védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét
érdekét szem
szem előtt
előtt tartva,
tartva, az
az annak
annak az
az évnek az augusztus 31
31.
napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti fe
felmentést
mentést adhat a köte
kötelező
ező óvoda
óvodai neve
nevelésben
ésben va
való
ó részvéte
részvétel
részvétel
alól
alól,,, ha
ha aa gyermek
gyermek csa
családi
családi
csa ád
ád körü
körülményei,
körülményei,
körü ménye
ménye képessége
képességeinek
képessége nek kkibontakoztatása,
bontakoztatása sa
sajátos
sajátos
átos he
helyzete
helyzete
yzete indokolja.
indokolja.
ndoko a (Nkt
(Nkt.
(Nkt. 8.§
88.§
§ (2)
(2) bek
bek )
Felvétel kritériuma továbbá az ágy
ágy--és
és szobatisztaság megléte (Óvodai Házirend).
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
- aa gyermek
gyermek nevére
nevére kiállított személyi azonosítója (gyermek születési anyakönyvi
anyakönyvi kivonata), lakcím
lakcím--kártyája
kártyá
kártyája
a és TAJ kárká rtyája
- Óvodai jelentkezési lap nyomtatvány
nyomtatvány,, me
mely
me y átvehető a vezető
vezetői irodában,
rodában ill. letölthető
etö thető az óvoda hon
honlapjáról
honlapjáról
ap áró
(www.karolyovoda.hu
www.karolyovoda.hu
www.karolyovoda.hu),
), vagy Mindszent város honlapjáról (www.
(www.mindszent.hu)
mindszent.hu) A nyomtatvány a jelentkezés
e entkezés nap
napján
án
az óvodában is kitölthető.
- a gyermek
gyermek--esetleges
esetleges
esetleges--tartós
tartós betegségét igazoló dokumentum,
- az
az étkezési térítési díj elengedésére jogosító dokumentum, határozat
- amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű
helyzetű (HHH)
(HHH), úgy az ezt igazoló
gazo ó szü
szülői
ő ny
nyilatkozat
atkozat máso
másolata
ata
- amennyiben
amennyiben aa gyermek
gyermek sajátos
sajátos nevelési
nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentum
dokumentum (Szakértői
(Szakértő
(Szakértői javaslat).
javaslat).
avas at)
A beiratkozásról további részletes tájékoztató olvasható a www.karolyovoda.hu hon
honlapon!
apon!
A 2019/2020. tanév első évfolyamaira történő beiratkozás ideje:
•
2019. április 11. (csütörtök) 8:008:00-19:00
19:00 óráig
•
2019. április 12. (péntek) 8:00
8:00--19:00
19:00 óráig
A beiratkozás lehetséges módjai:
1.
Csak papír alapon történő adminisztrációval:
A törvényes
törvényes képv
képviselők
képviselők
képv se
se ők
ők aa korább
korábbi
korábbi
korább évek
évek gyakor
gyakorlatának
gyakor atának megfe
megfelelően
e ően szemé
személyesen
személyesen
yesen meg
megjelennek
megjelennek
e ennek aa közneve
köznevelési
köznevelési
és intézmén
intézmén
ntézmén
ntézményyben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok
dokumentumok aalapján
ap án az intézmény
ntézmény rögz
rögzíti
t a gyermekek
gyermekek adata
adatait
adataitt aa KRÉTA
KRÉTA
rendszerben
rendszerben,
rendszerben,
rendszerben és
és eelvégzi
elvégzi
e végz
végz aa szokott
szokott műve
műveleteket
műve eteket
eteket (összevetés
(összevetés kormányh
kormányhivatali
kormányhivatali
vata körzetes
körzetes listával,
listával,
stáva adatok
adatok felvitele,
fe
felvitele,
v te e stb.).
stb
stb.).
)
2.
Elektronikus
Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációva
adminisztrációval:
l:
00054 Közneve
Köznevelés
Közneve és
és Á
Állami
am Fenntartó
nak Fo
Egységesítése
és EElektronizálása
Elektronizálása
A KÖFOP l.0.0 - VEKOP 15 - 2017 - 00054
Fenntartóinak
Folyamat
yamat Egységes
Egységesítése
tése és
ektron zá ása
(KAFFEE)
(KAFFEE) projektben
projektben kifejlesztett
kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen
felületen (https://eugyintezes.e
(https://eugyintezes.e(https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap;
továbbkreta
kreta.hu/kezdolap;
hu/kezdo ap a tová
biakban: ee-Ügyintézés
Ügyintézés felület) keresztül. Részletek: www.mindszent.hu
A beiratkozás napján — függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket
melyiket választja
választja — m
minden
szülőnek
nden szü
őnek meg
kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a be
beiratkozáshoz
be ratkozáshoz szükséges dokumentumokat
nyilatkozatok
dokumentumokat, illetve
etve a ny
nyilatkozatok
atkozatok
eredeti példányát be kell mutatnia.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
1. AA gyermek
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.
igazolvány.
2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
3. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.0
4. A gyermek TAJ kártyája
5. DIÁKIGAZOLVÁNY igényléséhez – NEK adatlap a Kormányablakból
6. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
óvodai szakvélemény
•
szakértői
•
szakért
ői bizottság szakértői véleménye
7. Sajátos
Sajátos nevelési
nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság
Bizottság szakértői
szakértői véleménye.
véleménye.
8. Ny
Nyilatkozat
Nyilatkozat
Ny atkozat
atkozat aa törvényes
törvényes képv
képviseletről
képv se
se etrő
etrő (1
(1.
(1 számú
számú me
melléklet)
ék et) ebben
ebben aa tek
tekintetben
Polgári
Törvénykönyvről
Törvénykönyvről szóló
szóló
tekintetben
ntetben aa Po
Polgári
gár Törvénykönyvrő
szó
ó
2013. évi V. törvény 4. kö
könyvének
nyvének előírásai az irányadók.
Etika/Hit-- és
és erkölcstan
erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot meg kell tennie aa szülőknek.
szülőknek.
Az Etika/Hit
Az étkezésre vonatkozó nyilatkozatot is meg kell tenni.

4

