
)bBudapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének
Embeľi Erőforrás Bízottsága
előteľj esztő neve : Sántha Péteľné alpol gármester

EL.TERJESZTES 
'""sz'naPirend

azBmberi Eľőforrás Bizottsás 2016. marcius 02-i iilésére

T ar gy :Javaslat az őv o d,aib eiľatkozás elĺ ľoszĺto]oľe
Előteľjesztő: Santha Péterné alpolgármester
Készítette: DobóMagdolnaügyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell targyalni.
A dönté s e l fo gadás ah o z e gy szeru s zav azaÍtobb s é g s ztik s é ge s.

Tisztelt Embeľi Eľőforrás Bizottság!

L Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismertetése
A keľületi gyermekek óvodai beiratkozásával kapcsolatos teendőkről onkoĺlnányzatunkhirdetmény
foľmájában tźĄékoztatja minden évben a szülőkęt, tdrvényes képviselőket. A jogszabá|yi előíľásokľa
tekintettel - egyeztetve a Napraforgó Egyesített ovoda vezetőjével - javaslom, hogy a Budapest
Fővaros VIII. kerület Jőzsęfvárosi onkormtnyzat Napľaforgó Egyesített óvoda (a továbbiakban:
Napľafoľgó Egyesített óvoda) székhely- és tagóvodáiban az ővođai beiratkozás 2016. május 2-6.
kĺjzötti napokon (hétfotől péntekig) töľténjen. Az ővođai beiľatkozás idejéről és az óvodai
jogviszony létesítésével összefiiggő eljaľásról a beiratkozás első hatámapjźÍ mege|őzően legalább
harminc nappal közleményt vagy hirdetméný kell, kozzétemi az Önkormányzat, valamint az
egyesített óvoda honlapj án.
A 201612017. nevelési évre szőIő óvodai beiratkozással kapcsolatos fenntartói hiľdetmény
teruezetét az e|őterjesńés męlléklete tarta|mazza. A hirdetményben foglaltak kötelezően
vonatkoznak a Napraforgó Egyesített ovoda székhely- és tagóvodáita, valaĺrlint a keľületi lakos
gyeľmekekre és szüleikľe egyaľánt.

il. A beterjesztés indoka
Az előterjesńés tźrgyában a dĺjntés meghozatal a Tiszte|t Bizottság hatáskörébę tartozik' A
jogszabá|yi határidők betaľtása miatt szükséges, hogy a Bizottság a 2016' március 2-i ülésén
meghozza döntését a2016l20|7. nevelési évľe szóló óvodai beiratkozás előkészítéséről.

ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása
A döntés céI1a a 201612017. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás előkészítése, az ővodai
beiľatkozás idejének meghatarozása, az óvodai felvételi eljĺĺľásľól szóló hirdetmény elfogadása. A
dĺjntés pénzngyi fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályiköľnyezet
A nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény 83. $ (2) bekezdés b) pontja szerint a
fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az ővodaí általiínos felvételi időpontról'
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznźiatáĺő| sző|ő
20/20|2. (VilI.31.) EMMI ręndelet 20.$ (1) bekezdése szerint az ővodai beiratkozásru tźrgyév
április 20-a és május Z}-akozött kerül soľ, a 20. $ (1) bekezdés a) és b) pontja szeľint afęwŃartő az
óvodai beiratkozás idejéről, az ővođaijogviszony létesítésével összefiiggő eljarásról abeiratkozás
ęlső határnapját mege|őzőęn legalább harminc nappal közleményt vagy hiľdetméný tesz kozzé a
saját honlapján, továbbákoz|emény vagy hiľdetmény kozzététe|ét kezdeményezi a fenntaľtásában
múködő óvoda honlapján. Ugyanezen ľendęlet 20. $ (Ia) bekezdése meghatźlrozza a fenntartói
közlemény, hirdetmén y tarta|mát.
A Képviselő-testülęt és Szervei Szervezeti és Múködési Szabályzatárő| sző|ő 3612014. (XI.06.)
önkoľmanyzatircndelet7. szźmúmellékletének2.4.3. pontja szerint azEmberi Eľőforľás Bizottság
közľemtĺkĺjdik a nevelési év előkészítésével kapcsolatos feladatok megoldásában.



Kéremazalábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

. . . . . l20 I 6 év. (III. 02' ) számu Emberi Eľőfoľľás bizottsági határozat:

Az Embeľi Eľőfoľľás Bizottság úgy dönt, hogy

l. elfogadja a 201612017. nevelési évľe szóló óvodai beiratkozással kapcsolatos hirdętményt a
hatźtr ozat 1 . melléklete szerinti taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 02.

2. felkéľi a polgármesteľt ahatźrozat 1. pontja szeľinti hirdetmény aIáírására, valamint annak
kozzététe|éľe az onkormźnyzathonlapján, valamint aJőzsefvtros c. újságban.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. április 01.

3. łlkéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefüĺáľosi onkormźnyzat Napraforgó Egyesített
ovoda igazgatőját, hogy az ővoda honlapján tegye közzé a hatćrozat 1. pontja szeľinti
hirdetméný.

Felelős : Napľaforgó Egyesített óvoda igazgatőja
Hataĺidő: 2016. ápľilis 01.

A dĺjntés végrehajtásćĺtvégzó,szetvęzęti egység: HumánszolgźitatásíŰgyosztźiy Humánkapcsolati
Iroda, Napraforgó Egyesített ovoda igazgatőja

A lakosság széles koľét érintő döntések esetén az eloterjesztés előkészitojénekjavas|ataakozzététe|
mődjára: honlapon indokolt

Budapest, 2016. februźr 24.

{ä,-{Ł^".ďel]-,
Santha Péterné
alpolgármesteľ
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1. melléklet

HIRDETvĺnľy
a 201612017. nevelési évľe szóló óvodai beiľatkozáshoz

A nemzeti köznevelésrő| szőLő 20II, évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. $ (1) bekezdése
szerint az ővoda a gyermek haĺoméves korától (kivételesen fel éwel korábbaĺr) az a|taIźnos iskolai
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények mfüödéséľől és a
ktjznevelési intézmények névhasználatarći sző|ő 2012012. (VIII.31') EMMI rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 12.$-ában foglaltak szerint az ővod'ai nevelés a gyeľmek neveléséhez szükséges, a teljes
óvodai életet magźtbaĺ foglaló foglalkozások keretében folyik. A gyeľmek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezđő napjátől
(szeptember 1-től) óvodaköteles, azaz legalább napi négy őrźharl óvodai foglalkozáson vesz-ié,n.'
melynek teljesítéséért a szülő (ttirvényes képviselő) felelős. A jegyző a szu|[ (törvényes képviselő)
kérelméľe és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetéľtésével, a gyeľmek jogos érdekét szóm előtt
tartlla, az ötödik életév betdltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel
alól, ha a gyermek családi köľülményei, képességeinek kibontakoztatźsa, sajátos helyzete indokolja
A{kt. 8. S Q),72. $ (1) by.
Nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 3l-éigtartő időszak AIkt. 4.$
19./.

B uda pest Józsefvá ľosi Onko ľmá ny zat fen nta ľtásá ba n lévő óvodákba n
az ővodai jelentkezés ideje:

2016. május 2.6.
(hétfő' szeľda' péntek: 8.12 őráig, kedd, csiitöľtiik: t4-|7 óľáig)

A szülő (törvényes képviselő) az ővodakoteles gyeľmekét köteles bęíratni a fenti időpontban.
A szĹilőnek (toľvényes képviselőnek) 2016. május 21. napjáńg írásban értesítenió kell a jegyzőt
(Danada-Rimĺín Edina, 1082 Budapest, Baross u, 63-67), amennyiben a gyeÍmek lĺtiiĺtildtin
telj esíti óvodai kötelezettségét.
A szülő (törvényes képviselő) 20l6. május 2. napjáig írásban kérheti a jegyzőtől a gyermek
felmentését akote|ező óvodai nevelésben való részvétel alól.
Az ővodai jelentkezés nem jelenti az ővodába tortéĺő automatikus fęlvételt. Amennyiben a
féľőhelyek szźtma lehetővé teszi, a gyermekek felvétele, átvétele folyamatosan töľténik. A
gyermeket ęlsősoľban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek k<lizetében lakik vagy ahol
a szülője (törvényes képviselője) dolgozik. A felvételről, átvéte|ro| az óvoda vezetője ađnt' ..A.'
óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszeríien az óvođa kĺirzetében lakik (kcitelezo
fęlvételt biaosító óvoda). n!kt. 49. $ (1)-(3) bek./ Étetvitelszerű ott lakásnak minősiil, ha a
gyermek a kötelező felvételt biztosító óvođa körzetében talá|hatő ingatlant otthonául haszná|j.a és az
ilyen ingatlan lakóhelyeként, vagy tartőzkodási helyeként van nyi1vant artva. /Rendelet zđ. 5 1o;bek./ A szülő (törvényes képviselő) gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődéseneĹ
megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőzőđésére, nemzeti hoiatartozásfua tekintettęl
szabadonvźlaszthatóvodát.A.trkt.72.$(2)bek.l

Az óvodai j elentkezéshez (b eiľatkozáshoz) szükséges dokumentumok:
- a gyeľmek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyeľmek TAJ-krĺrryája és oltási könyve,
- a gyeľmek lakcímkźlrtyája,
- a szülő (törvényes képviselő) Iakcilnkártyája,
- nem magyaÍ állampolgar gyermek Magyaroľszág teru|etén való taľtózkodás jogcímét

ígazo|ó és atartőzkodásrajogosító okirata )- sajátos nevelési igéný gyermek esetén szakértőibizottság szakértőivéleménye.

'+



A Budapest, Főváros VIII. keľĺilet Józsefvárosi Onkoľmányzat fenntaľtásában műktidő
ĺóvodák címei:
Napľafoľgĺó Egyesített óvoda
]) Csodasziget Tagóvodája 1083 Budapest, Tömő u. 38/A.
2) Gyerek-Viróg Tagóvodája 1082 Budapest, Baross u. 11l/b.
3) HétszínvirúgTagóvodája l08l Budapest, Kun u.3.
4) Katica Tagóvodája 1089 Budapest, Vajda Péteľ u. 37.
5) Kincskereső Tagóvodája 1089 Budapest, Blúthy ottó u. 35
6) Koszorú Tagóvodája 1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.
7) Mesepalotu Tagóvodája. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-l5.
8) Napraforgó Egyesített ovoda /székhely/ 1084 Budapest, Tolnai Lujos u. 7-9.
9) Napsuglźr Tagóvodója l08ő Budapest, Dankó u. 31.
I0) Pitypang Tagóvodája 1087 Budapest, Szdzados tit 12-14.
1l) Szlźuzorszép Tagóvodája 1086 Budapest, Szűíz u. 2.
12) Szivóľvány Tagóvodája 1083 Budapest, Szigony u. ]8.
]3) TA-TI.KA Tagóvodája 1088 Budapest, Rdkóczi út 15.
14) Tesz-VeszTagóvodája 1083 Budapest, Baľoss u.9].
l5) Vdrunk Rdd Tagóvodája 1086 Budapest, Csobdnc u. 5.

Az ĺóvodai felvételi kiirzetek aZ alábbi honlapokon megtalálhatóak: wwwjozsefuaros.hu,
www.tolnai-ovoda.hu.

Az ővođák e||átják az integrźitan nevelhető' az Nkt. 4. $ 25. pontja szeľinti kĺilönleges bánásmódot
igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését az a|ábbiak szeľint:

- mozgásszeľvĺfogyatékos (TA-TI-KA- ésTesz-Vesz-tagóvoda)
. érzékszeľvi (látási) fogyatékos (Csodasziget- és Hétszínviľág-tagóvoda)
- érzékszeľvi (hallásĺ) fogyatékos (Pitypang- és Százszorszép-tagóvoda)
- enyhén éľtelmi fogyatékos (Napraforgó (székhelyóvoda), Csodasziget-, Napsugaľ- és

Sziváwány-tagóvoda)
- beszédfogyatékos (Napraforgó (székhelyóvoda), Csodasziget-, Hétszínviľág-, Katica-,

Mesepalota-, Napsugáľ-, Szivaľvány- és Vaľunk Rád-tagóvoda)
- halmozottan fogyatékos éľtelmi és beszédfogyatékos (Csodasziget-, Napsugár- és

Szivárvány-tagóvoda)
- halmozottan fogyatékos érzékszeľvi (látási) és beszédfogyatékos (Csodasziget- és

Hétszínvirág-tagóvoda)
- halmozottan fogyatékos érzékszervi (Iátási)' enyhén éľtelmi és beszédfogyatékos

(Csodasziget-tagóvoda)
- aatizmus spektľum zaY^r (Kincskeľesőtagóvoda)
- egyéb pszichés fejlődési zav^r (sűlyos tanulási, figyelem. vagy magatartásszabá.lryozási

zavar) (minden óvoda)

óvodai nevelés keľetében magyar nyelven roma kultuľális nevelést végeznek: Napľaforgó
(székhelyóvoda), Csodasziget-, Gyerek-Viľág-, Hétszínvirág-, Katica-, Kincskereső-, Koszorú-,
Mesepalota-, Százszorszép-, Szivárvány-, TA-TI-KA-, Tesz-Vesz- és Vórunk Ród-tagóvoda.

Az óvoda vezetője a 201612017. nęvęlési évre szóló felvételi kéľelmek elbíľálásáľól hozott
diintéséről 20|6. jrĺnius 1.ig írásban tájékońatja a szülőket (ttirvényes képviselőket). A
jogorvoslati eljáľás szabályai: Az ővoda döntése ellen jogszabálysértésÍe' az intézmény belső
szabá,|yzatźlnak megséľtésére vagy éľdeksérelemľe hivatkozással a sziilő (törvényes képviselo) a
közléstől (illetve attő| a naptól, amikoľ tudomásaľa jutott) tizenot napon belül eljárást megindító
kéľelmet nyijthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezeto az e|járást megindító kérelmet az :d;gy

összes iratźxa| nyolc napon belül _ elbírálás céljából _ megküldi a fenntaľtó önkoľmányzat nevében
másodfokon eljaĺó jegyzőhoz. A sztilő (törvényes képviselő) a másodfokú d<jntés bírósági
felülvizsgálatát kérhęti a közléstő| szźrrńtott harminc napon belül, jogszabá|ysértésre hivatkozással.
nJkt. 37-39. S/
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Az ővodáztatási kiitelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogktivetkezmények:
Ha az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben <jt nevelési napnál többęt mulaszt ígazo|atlanu|, az
óvoda vezetője éľtesíti a gyeľmek tényleges tartőzkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti
szolgéiatot, ha a gyermek igazolatlan mulasztása eléri a tíz nevelési napot, akkor tájékońatja az
általános szabá|ysértési hatóságként eljaľó jarási hivatalt, ha a gyermek igazo|atlan mulasztása eléri
a húsz nevelési napot, akkoľ éľtesíti az illetékes gyámhatóságot.

dr. Kocsis Máté
polgĺíľmesteľ
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