
 

„ Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké a mennyek 
országa.”/Máté 19,14-15/ 

 

Óvodai beíratkozás a 2021-2022-es nevelési évre a Liliomkert  
Katolikus Óvodában 

 
 

A Liliomkert Katolikus Óvodába, várjuk azon családok jelentkezését, akik fontosnak tartják a hagyományos 
óvodai nevelés mellett  az örök emberi értékeket megalapozó óvodai nevelést, a kisgyermekek hitre nevelését. 

Óvodánk egyházi fenntartású katolikus óvoda, így a felvételi eljárási rendünk különbözik az önkormányzati 

fenntartású intézményekétől. Mivel nem vagyunk körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen. A jelentkezések 

elbírálásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 

 A Pestszentlőrinc - Pestszentimre katolikus plébániáihoz tartozó elkötelezett, vallásos családoknak kánoni joga, 

hogy gyermekeik számára a katolikus nevelést kérjék, az ő jelentkezésük elsőbbséget élvez.  

 Amennyiben van hely szeretettel fogadjuk más, történelmi egyházakhoz szorosan kötődő családok gyermekeit 

is. 

 Óvodaköteles korba lépő gyermekek (2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket), akiknek családjaik 

megfelelnek az első két pontban foglaltakkal. 

 Még nem óvodaköteles gyermekek, de 2022. február 28-ig betöltik a 3. életévüket, és családjaik megfelelnek az 

első két pontban foglaltakkal. 

 Ha az adott évben az óvodai férőhelyek száma megengedi, lehetősége adódik az óvodai felvételre azon családok 

gyermekeinek, akik még nem köteleződtek el az Egyház mellett, de tiszteletben tartják nevelési elveit, azokkal 

egyetértenek és együttműködnek. 

 Óvodánk beiratkozási napokat szervez 2021. március 22 – 23. között (hétfő – kedd), 8.00 -17.00 óra 

között (1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 84/a) 

Jelentkezési szándéknyilatkozat letölthető a honlapról és kitöltve bescannelve kérem küldjék vissza az 

igazgató@liliomkertovi.hu elérhetőségre.  A jelentkezési napokon a járványügyi intézkedések szigorú betartásával 

történik a beiratkozás (előzetes e-mail-ben értesítjük a pontos időbeosztásról) 

 

 

 



 

 

A jelentkezésre feltétlenül hozzák magukkal: 

 a gyermekre vonatkozó hivatalos okmányokat (születési anyakönyvi kivonat, személyi azonosító, lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány, keresztelési emléklap, plébánosi (lelkészi) ajánlás, TAJ-kártya) 

 a szülőkre vonatkozó hivatalos okmányokat (személyi azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány) 

 

Óvodai felvétellel kapcsolatos jogorvoslat 

Az óvoda vezetője 

x az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, 

x a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában a beiratkozást követően közli a szülővel. 

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen  a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától 

számított tizenöt napon belül, a szülő az óvoda vezetőjének átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be. 

Bármilyen felmerülő kérdésben, illetve további információkért szívesen állunk rendelkezésükre a következő 
elérhetőségeken: 

 
 
 

Mobil: 06-30-522-2373 – Lukács Mária óvodavezető 
Titkárság: 06-1-291-21-62 

E-mail: igazgato@liliomkertovi.hu 
Web: www.liliomkertovi.hu 

 

 

 „Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” 

/Zsoltárok 127, 3/ 

 

 


