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A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
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CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 

 

A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: Képviselő-testület  

Az SZMSZ szerint véleményezi: Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített 

Óvoda (továbbiakban: NEÓ) elkészítette a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó szakmai 

tevékenységüket, gazdálkodásukat tartalmazó írásos beszámolóját. 

A NEÓ magas szakmai színvonalon, az ellátottak érdekeit szem előtt tartva, a jogszabályi 

előírásoknak és a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően végezi a kötelező és önként 

vállalt feladatokat. 

 

A 2019/2020. nevelési évben a NEÓ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben foglaltak szerint ellátta az óvodai nevelést és a többi gyermekkel együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, a gyermekek hároméves 

korától a tankötelezettségük kezdetéig.  

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat pályázatot írt ki a 

fenntartásában működő Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői beosztására, 

tekintettel arra, hogy a korábban intézményvezetői feladatokat ellátó dr. Tárnokiné Joó 

Ildikó közalkalmazotti jogviszonya, valamint a magasabb vezetői megbízása 2020. március 

31-én közös megegyezéssel megszűnt.  

Ezt követően a Képviselő-testület a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 



2 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) 

bekezdése alapján megbízást adott Aissou Erzsébet részére, a 2020. április 1. - 2020. július 

31. közötti időszakra szólóan, a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői 

feladatainak ellátására. A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

intézményvezetői pályázatot 2020 júniusában eredményesnek értékelte, melynek alapján 

2020. augusztus 1-jétől 2025. július 31-ig (5 évre) szólóan vezetői megbízást adott Aissou 

Erzsébet részére.  

 

A 2019/2020. nevelési évben az óvodai férőhelyek száma az alapító okirat szerint összesen  

1529 fő, a ténylegesen felvehető gyermeklétszám ebben a nevelési évben 1229 fő,  az SNI 

kategóriába ellátott gyermekek létszáma 49 fő, a BTM kategóriába ellátott gyermekek 

létszáma 27 fő, az óvodai feladat-ellátási helyek száma 13.  

A fenntartó által engedélyezettek szerint 61 óvodai csoport indítására került sor. A 2019. 

október 1-jei gyermeklétszám 1240 fő volt, mely a fenntartó által engedélyezett 

ténylegesen felvehető gyermeklétszámot tekintve 84%-os óvodai kihasználtságot jelent.  

 

Intézményenkénti létszámadatok: 

Óvodák 

Engedélyezett 
férőhely 

(fő) 

Tényleges 
létszám 

(fő) 

SNI 

(fő) 

BTM 

(fő) 

Számított 
létszám 

(fő) 

Feltöltöttség 

Létszám (fő) 

normatíva 
alapján 

2020.06.02. 

Napraforgó  120 81 4 0 86 72% 83 

Csodasziget  72 73 2 4 77 107% 74 

Gyerek-Virág 100 81 1 0 81 81% 80 

Hétszínvirág 87 66 0 0 66 76% 66 

Katica 144 123 7 8 130 90% 130 

Kincskereső 129 82 11 4 101 78% 101 

Mesepalota 128 115 2 1 117 91% 117 

Napsugár 88 76 8 7 84 95% 84 

Pitypang 180 125 1 0 127 71% 127 

Százszorszép 144 140 2 0 142 99% 142 

TÁ-TI-KA 126 110 3 0 126 100% 114 

Várunk Rád 111 81 4 3 84 76% 82 

Virágkoszorú 100 76 4 0 76 76% 80 

összesen 1529 1229 49 27 1297 85% 1280 

Beiskolázással kapcsolatos adatok 

  Óvodában marad  

 Tankötelesek OH szülői kérelemre Szakvélemény alapján Tankötelezettségét 
kezdi 

összesen 508 20 98 390 

 

A 2019/2020. nevelési évben az alábbi táblázatban kimutatott sajátos nevelési igényű 

gyermekek ellátását biztosította az óvoda. Saját hatáskörben 2 gyógypedagógus és 1 

logopédus alkalmazására került sor, végzettségüknek megfelelően komplex 

gyógypedagógiai fejlesztést, logopédiai ellátást végeztek. Különleges bánásmód keretében 

kötelező pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat tartottak. 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek  

 2019. 10. 25. 2020. 05. 31. 
SNI 2 főnek számító 30 37 
SNI 3 főnek számító 11 12 
Hátrányos helyzetű gyermekek 

Hátrányos helyzetű 88 65 
Halmozottan hátrányos 
helyzetű 
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A 2019/2020-as nevelési év kiemelt feladata volt a Környezettudatosság, a 

fenntarthatóságra nevelés, valamint az egészséges életmódra nevelésen belül a preventív 

szemléletmód erősítése, a gyermekek problémáinak minél korábbi felismerése.   

A 2019/2020. nevelési évben a gyermekközpontúság érvényesítése, az eddigi nevelési 

értékek megőrzése, a gyermeki személyiségben rejlő lehetőségek kiteljesítése volt a 

legfontosabb.   

 

A NEÓ folyamatosan együttműködik mind az óraadóként tevékenykedő 

gyógypedagógusokkal, logopédusokkal, fejlesztőkkel, konduktorokkal, mind a Pedagógiai 

Szakszolgálattal, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család – 

és Gyermekjóléti Szolgálat, a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egységeivel, a 

VIII. Kerületi Kormányhivatal Gyámügyi Osztályának munkatársaival. 

 

A NEÓ tagintézményeiben a nevelési, tanulási tanítási folyamat tárgyi környezetét a 

pedagógiai céljaiknak megfelelően alakították ki, a fejlesztés folyamatos. 2019-ben 

felmérésre került a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra 

megléte, a hiányok pótlásra kerültek a fenntartó segítségével. 

 

Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően határozzák meg a személyi 

feltételek. Az óvoda teljes nyitva tartása alatt szakképzett óvodapedagógusok foglalkoztak 

a gyermekekkel, az óvodapedagógusok jól felkészültek, innovatívok, rugalmasak, 

odafigyeltek minden gyermek egyéni fejlesztésére. 

 

A váratlan járványhelyzet miatt a működés átszervezésére/átalakítására volt szükség, ennek 

ellenére eredményes évet zárt a NEÓ az óvodapedagógusok átálltak a „home office” 

munkavégzésre. Minden tagóvoda teljesítette az ezzel kapcsolatos elvárásokat, és tartotta a 

gyermekekkel és szüleikkel az online kapcsolatot nevelési tanácsadás és fejlesztés 

érdekében. . A pedagógiai asszisztensek és dajkák a „home office” alatt bejártak az 

intézményekbe, és az óvodapedagógusok irányítása mellett fejlesztették a tárgyi 

eszközállományt, varrtak, javítási munkákat végeztek.  

 

A Képviselő-testület a 293/2020.(VII. 16.) sz. határozatában döntött arról, hogy 2020. 

augusztus 01. napjától bevezeti a Napraforgó Egyesített Óvodában a pedagógus 

bérpótlékot, melyben a pedagógus és a pszichológus munkakörben dolgozók részesülnek. 

 

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a NEÓ kollektívája magas színvonalú szakmai 

munkát végzett a gyermekek minőségi fejlesztése érdekében. A beszámolót a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdés d) pontjának 

felhatalmazása alapján az óvodák nevelőtestületei elfogadták.  

 

A Napraforgó Egyesített Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolója az 

előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 
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II. A beterjesztés indoka 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített 

Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolójának elfogadásához szükséges, hogy a 

döntéshozó meghozza döntését. 

 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A döntés célja, hogy a Napraforgó Egyesített Óvodának  - a jogszabályokkal, az 

Intézményi dokumentumokkal összhangban elkészített - az óvodai nevelési-oktatási 

feladatok ellátásáról szóló beszámolója elfogadásra kerüljön.   

 

A beszámoló elfogadása pénzügyi fedezetet nem igényel. 

 

IV. Jogszabályi környezet  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 10. pontjában foglaltak szerint a kerületi 

önkormányzat feladata különösen az óvodai ellátás biztosítása. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 69. § (2) 

bekezdés c) pontja szerint a nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a nevelőtestület 

jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és 

ellenőrzéséért, a 70. § (2) bekezdés d) pontja szerint a nevelőtestület dönt a nevelési-

oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, a 

85. § (2) bekezdése szerint a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti 

az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. 

Az Nkt. 83.§ (2) bekezdés h) pontja alapján a fenntartó értékeli a nevelési-oktatási 

intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-

szakmai munka eredményességét. Ugyanezen törvény 4.§ 9.  pontja alapján fenntartó az a 

természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való 

jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és a köznevelési intézmény 

működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik (a NEÓ esetében fenntartó a Budapest 

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat). A Mötv. 41.§ (3) bekezdése alapján 

önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület 

felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a 

társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat. 

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 

06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 2.4.1. pontja alapján a 

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a 

Képviselő-testület részére az előterjesztés megtárgyalását. 

 

A Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13.§ (2) bekezdése alapján az előterjesztést 

nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az SZMSZ 30.§ (1) bekezdése alapján a határozat 

elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

Melléklet: 
1. számú melléklet - Napraforgó Egyesített Óvoda beszámolója a 2019/2020. nevelési 

évről 

 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 

…./2020. (XI.19.) számú határozata 

 

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 

Óvoda 2019/2020-as nevelési évről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó 

Egyesített Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolóját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. november 19. 

 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Humánkapcsolati Iroda. 

 

Budapest, 2020.  
 

 

Szili-Darók Ildikó sk. 

     alpolgármester 


