
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § 
(2) … „A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke 
az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt 
napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.” 
 

JEGYZŐ ÉRTESÍTÉSE  

ÓVODAKÖTELEZETTSÉG KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉRŐL 

 

- ezt a nyomtatványt azok a szülők töltik ki, akiknek óvodaköteles korú (2016. 

augusztus 31-ig betölti legalább a harmadik életévét) gyermeke paksi lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, azonban a gyermek 

óvodakötelezettségének teljesítését külföldi nevelési intézményben kezdte/kezdi meg  

 

(a dokumentumok szkennelésével az értetés megküldhető e-mailen is, az alábbi címre: 

pach.orsi@paks.hu; felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhető: 06-75/500-555) 

 

Paksi Polgármesteri Hivatal 

7030 Paks, Dózsa György út 55-61. 

 

Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző Úr részére 

 

Tisztelt Főjegyző Úr! 

Alulírott………………………………………………………………………………………(a 

szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő neve) 

Szülő adatai: 

a szülő paksi lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye: 
 

a szülő személyazonosító igazolványának 

száma: 
 

a szülő levelezési címe:  

a szülő e-mail címe:  

a szülő telefonszáma:  

 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt 

kötelezettségemnek eleget téve értesítem Önt, hogy gyermekem 

 

Gyermek adatai: 

a gyermek neve:  

a gyermek születési helye, ideje:  

a gyermek anyjának születési neve:  

mailto:pach.orsi@paks.hu
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a gyermek paksi lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye: 

 

 

 

óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét a/az 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

nevelési intézményben (a külföldi intézmény neve és címe) külföldön kezdi/kezdte meg. 

Gyermekem fenti külföldi nevelési intézményben létesített jogviszonyának igazolását 

értesítésemhez csatoltan mellékelem. 

 

……………………………………,  2016.  év ……………….. hó ………. nap  

 

 

 

…………………………………………………… 

     a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő aláírása 

 

 

 

Melléklet: 1 db intézményi jogviszony igazolás 


