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Tĺsztelt Embeľi Eľőfoľrás Bizottság!

I. Tényállás és a dtĺntés taľtalmának ľészletes ismertetése
A Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvźrosi onkormtnyzat fenntartásában működő Napraforgó
Egyesített ovoda székhely- és tagóvodźńban az óvodai felvételi előjegyzés iđőpontja 2017. május
15-19. között (hétfotől-péntekig) javasolt. A fenntartőnak az óvodai beiratkozás idejéľől és az
óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljaĺásról a bęiratkozás első határnapja előtt legalább
haľminc nappal közleményt vagy hirdetményt kęIlközzétenni a saját és az tita|a fenntartott óvoda
honlapján. A 201712018. nevelési évre szóló óvodai beiratkozáshoz az előterjesztés 1' számu
melléklete szerinti hirdetmény kozzététe|ére teszek javaslatot. A hirdetményben foglaltak a keľületi
önkormányzati ővodákra' a gyeľmekekľe és sztileikľe' törvényes képviselőikľe vonatkoznak.

il. A beteľjesztés indoka
A jogszabályi határidők betaľtása miatt szükséges, hogy a Bizottság a 2017. április 12-i ülésén
meghozza döntését az őv o dai beiľatkozás előkészítéséről.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása
A döntés céIjaaf0l7l20|8. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás idejének meghatározásaés az
óvodai felvételi eljarásról szóló hirdetmény elfogadása' A d<jntés pénztigyi fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályikiiľnyezet
A nemzeti kĺiznevelésľől szóló 201|, évi CXC. törvény 83. $ (2) bekezdés b) pontja szęrint a
fenntartó dont az óvodába töľténő jelentkezés módjaľól, az ővodai általános felvételi időpontról'

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a k<jznevelési intézmények névhaszntiatáĺő| sző|ő
20l20I2. (VIII.31') EMMI rendelet 20.$ (1) bekezdése szerint az ővodai beiľatkozásra tárgyév
április 20-a és május Z}-aközott keľül soľ, a 20. $ (1) bekezdés a) és b) pontja szeľint afemtartő az
óvodai beiratkozás idejéről, az ővodai jogviszony létesítésével összefüggő eljáľásľól a beiratkozás
első hatarnapját mege|ózőeĺ legalább haľminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz kozzé a
saját honlapján, továbbákozlemény vagy hiľdetmény kozzététe|ét kezdeményezi a fenntartásában
működő óvoda honlapján. Ugyanezen ľenđelet 20. $ (1a) bekezdése meghattlrozza a fenntaľtói
kcizlemény, hiľdetmény tarta|mát,

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műk<'dési Szabály zatárőI sző|ó 3612014. (XI.06.)
onkormányzatireĺde|et7. számll me11ékleténekf,4.3. pontja szerint azBmberí Eľőfonás Bizottság
kcizreműkodik a nevelési év előkészítésével kapcsolatos feladatok megoldásában.

Kéľem az a|źhbi határ o zati j avas l at el fo gadás át.



Hatńrozatů javaslat

.. .'.l20I7 év. (IV. 1 2.) számu Embeľi Eľőforľás bizottsági határozat:

Az Emberi Eľőforľás Bizottság úgy dönt, hogy

l. elfogadja a 20I7l20I8. nevelési évtę szőIő óvodai beiľatkozással kapcsolatos hirdetményt a
határozat 1 . melléklete szerinti tartalommal.

Felelos: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017. áprĹlris 12,

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szeľinti hiľdetmény aláirásźra, valamint annak
közzétételéľe az onkormányzathonlapján, valamint aJőzsefváĺos c. újságban.

Felelős: polgármesteľ
Hattnidő: 2017' ápľilis 1 3.

3. felkéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Napraforgó Egyesített
ovoda igazgatőjźú, hogy az ovoda honlapjan tegye kozzé a hattrozat 1. pontja szeľinti
hirdetméný.

Felelő s : Napľafoľ gó E gyesített óvoda igazgatőj a
Hatáľidő: 2017' ápľilis 13.

A dĺjntés végrehajtásátvégző.szervezeti egység: Humánszolgá|tatźsi Ügyosaály Humánkapcsolati
Iroda, Napľaforgó Egyesített ovoda igazgatőja

A lakosság széles kciľét éľintő d<jntések esetén az előteľjesńő e|ŕlkészítőjének javaslata akozzététe|
mőđjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2017, március 28. e'*^tilď.-]
Santha Péterné
alpolgármester
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l. sz. melléklet
tIIRDETľrnľy

a20171201'8. nevelési évľe szől'ő óvodai beiľatkozáshoz

A nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény (atovábbiakban: Nkt.) 8. $ (1) bekezdése
szerint az ővod'a a gyermek haĺoméves korától (kivételesen fél éwel koľábban) az á|ta|źnos iskolai
tankötelezettség kezdetéig neve|o iĺtézmény. A nevelési-oktatási íntézmények mfüödéséről és a
kĺjznevelési intézmények névhasználatárő| sző|ő 20lf0l2. (VIII.31') EMMI rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 12.$-ában foglaltak szerint az ővodai nevelés a gyermek neveléséhez
szükséges, a teljes óvodai életet magábarl foglaló foglalkozások keretében folyik. A gyermek abban
az évben, amelynek augusztus 3I. napjáíg a harmadik életévét betolti, a nevelési év kezdő napjától
(szeptembeľ 1-től) óvodaköte|es, azaz legalább napi négy óľában óvodai foglalkozáson vesz ľészt,
melynek teljesítéséért a szuló (töľvényes képviselő) felelős. A' jegyző a szi|o (tĺirvényes képviselő)
kérelméľe és az óvodavezeto, valamint a védőnő egyetéľtésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, arurak az évnek az algusńlls 31. napjáig, amelyben a gyeľmęk az ötödik é|etévét betölti
felmentést adhat a kotelező óvodai nevelésben való részvéte| alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos he|yzete indokolja /}{kt. 8. s Q), 72. $ (1) b)
pont/.
Nevelési év: szeptember l-jétől a következő év augusztus 3l-éig 1'artő időszak /Irlkt. 4.$ 19. pont/.

Bu da pes t Józsefvá ľosi Onko ľmá ny zat fennta ľtásá ban lévő óvodá kba n
az ővodai jelentkezés ĺdeje:

2017. május 15-19.
(hétfő' szeľda' péntek: 8-L2 őráig, kedd, csütiirtiik:14-17 óľáig)

A szülő (törvényes képviselő) a fenti időpontban köteles beíratni a 3. é|etévét 2017 , augusztus 3 1.

napjáig betöltő gyermekét az ovodába.
A szülőnek (töľvényes képviselőnek) f0t7. június 03. napjáig írásban értesítenie kell a jegyzőt
(Danada-Rimán Edina, 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67,), ha gyeľmeke külfiildtin fog óvodába
jáľni.
A szülő (töľvényes képviselő) 20|7. május 15. napjáig írásban kéľheti a jegyzotől gyermeke
felmentését akotę|ező óvodai nevelésben va|ő részvétel alól.
Az ővodai jelentkezés nem jelenti az ővodába ttiľténő automatikus felvételt. A gyermeket
elsősoľban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol a szülője
(torvényes képviselője) dolgozik. A felvételľől, átvételrő| az ővođavezetője dönt' Az óvoda köteles
felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszęruęn az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kĺitelező
felvételt biztosító óvoda). A{kt. 49. $ (1)-(3) bekezdésl Életvitels'erű ott lakásnak minősül, ha a
gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda köľzetében ta|á|hatő ingatlant otthonául haszntija és az
ilyen ingatlan lakóhelyeként, vagy tartőzkodási helyeként van nyilvántartva /Rendelet 20' $ (9)
bekezdés/. A szt.ilő (töľvényes képviselő) gyeľmeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének
megfelelően, saját vallási, vllágnézeti meggyőződéséľe, nemzeti hovatartozásáta tekintette]
szabadon vźiaszthat óvodát AIkt.72. $ (2) bekezđés/.

Az óvodai jelentkezéshez (beiľatkozáshoz) sziikséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyeľmek TAJ-kártyája és oltási kcinyve,
- a gyelmek lakcímkártyája,
- a sztilő (tĺlrvényes képviselő) |a|<cim7<ttrtyáýa,
- nem magyar állampolgaľ gyermek Magyaĺország teri|etén való taľtózkodás jogcímét

igazo|ő és atafiőzkodásra jogosító okiľata,
. sajátos nevelési igényíj gyermek esetén szakéľtői bizottság szakértoi véleménye.

,+



Budapest Főváros VIII. kerÍilet Józsefvárosi Onkormánvzat által fenntartott óvodák címei:
Napľaforgĺó Egyesített óvo d a
]) Csodasziget Tagóvodája 1083 Budapest, Ti)mő u. 38/A.
2) Gyerek.Viľltg Tagóvodája 1082 Budapest, Baross u. 1t1/b.
3) Hétszínviľúg Tagóvodója 108I Budapest, Kun u. 3.
4) Katica Tagóvodája 1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.
5) Kincskereső Tagóvodája 1089 Budapest, Bldthy ottó u. 35
6) KoszoľúTagóvodája 1086 Budapest, Koszorú u. 14-16.
7) Mesepalota Tagóvodája. 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.
8) Napľaforgó Eg1lesített ovoda /sz.éklzely,/ 10B'( Bu,lapest, Tolnai Lajos u. 7.9.
9) Napsugdľ Tagóvodája 1086 Budapest, Dankó u. 31.
l0) Pitypang Tagóvodója 1087 Budapest, Szúzados ĺłt 12-t4.
I I) Szdzszorszép Tagóvodája 1086 Budapest, Szűíz u. 2.
]2) Szivárvdny Tagóvodája 1083 Budapest, Szigony u. 18.
]3) TA.TI-KA Tagóvodája 1088 Budapest, RtÍkóczi lűt 15.
14)Tesz-VeszTagóvodája 1083 Budapest, Baross u.9t.
I5)Vdrunk RúdTagóvodája 1086 Budapest, Csobónc u. 5.

Az ővodálk felvételi ktirzetei megtekinthetőkaz alábbi honlapokon: wwwjozsefuaľos.hu,
www. 0 8 egyesitettovoda. hu

A Naprafoľgó Egyesített óvoda az integrtitan nevelhető sajátos nevelési igényű gyeľmekek
nevelését az a|ábbiak szeľint látja e|:,

- mozgásszervi fogyatékos (TA-TI-KA- és Tesz-Vesz Tagóvoda)
- érzékszervi (látási) fogyatékos (Csodasziget- és Hétszínviľág Tagóvoda),
- étzékszeľvi (hallási) fogyatékos (Pitypang- és Százszotszép Tagóvoda),
- enyhe értelmi fogyatékos (Csodasziget-, Napsugár- és Szivaľvány Tagóvoda),
- beszédfogyatékos (Naprafoľgó (székhelyóvoda), Csodasziget-, Hétszinvirág-, Katica-,

Mesepalota-, Napsugár-, Szivélrvány- és Vĺáľunk Rád Tagóvoda),
- ha|mozottan fogyatékos enyhe éľtelmi és beszédfogyatékos (Csodasziget-, Napsugáľ- és

Sziváľviĺny Tagóvoda),
halmozottan fogyatékos étzékszervi (látási) és beszédfogyatékos
Hétszinv fu ág Tag ó vo da),
halmozottan fogyatékos érzékszervi (látási), enyhe éľtelmi és
(Csodasziget Tagóvoda),

- autizmus spektrum zavat (Kincskereső Tagóvoda),
- egyéb pszichés fejlődési zavat (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabáIyozási

zav at) (minden tagóvoda).

óvodai nevelés keretében magyaľ nyelven ľoma kultuľáIis nevelést végez: Napľaforgó
(székhelyóvoda), Csodasziget-, Gyerek-Yirág-, Hétszinvirág-, Katica-, Kincskereső-, Koszorú-,
Mesepalota-, Napsugar-, Százszotszép-, Szivárvany-' TÁ-TI-KA-, Tesz-Vesz- és Várunk Rád
Tagóvoda'

Az ővoda vezetoje a 20|712018. nevelési évre szóló felvételi kéľelmek elbíľálásáľól hozott
d tintés ét 20t7 . j ún iu s 20.ig ir ásban kĺizli a sziilőkkel (törvényes képvi selőkkel).

A jogoľvoslati eljáľás szabályai: Az óvoda döntése ellen jogszabálysértéste, az intézmény belső
szabźiyzatának megsértéséľe vagy érdeksérelemľe hivatkozással a sz.Jilő (töľvényes képviselő) a
közléstől (illetve attő| a naptól, amikoľ tudomásaľa jutott) tizenöt napon belül eljĺírást megindító
kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezeto az eljárást megindító kérelmet az 'Jrgy
összes iratáva| nyolc napon belül - elbíľálás céljából _ megktildi a fenntartó ĺinkormányzatnevében
másodfokon eljaró jegyzőhoz, A szülő (törvényes képvisető) a másodfokú döntés bíľósági

(Csodasziget- és

beszédfogyatékos



felülvizsgálatát kéľheti a közléstol számitott harminc napon belül, jogszabá|ysértésľe hivatkozással.
a{kt.37-39. $/

Az ővod'ántatási kłitelezettség nem teljesítése esetén alkalmazhatĺó jogkiivetkezmények:
Az a szuIő vagy törvényes képviselő, aki a szülői feliĺgyelete vagy gyźmsága alatt á1ló gyermeket
kellő időbeĺ az ővodába nem iratjabe, szabá|ysértést k<jvet el.

Ha az óvodakĺjteles gyeľmek egy nevelési évben ĺjt nevęlési napnál többet mulaszt ígazolatlanuI, az
óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartőzkodási helye szerint illetékes gyeľmekjóléti
szolgálatot, ha a gyermek igazolatlan mulasztása eléľi a tíz nevelési napot, akkoľ tájékoztatja az
általános szabtiysértési hatóságként eljrĺľó jarási hivatalt, ha a gyermekigazolatlan mulasztása eléri
ahusznevelési napot, akkor éĺtesíti az illetékes gyámhatóságot.

Budapest, f0I7 . április l3.
dr. Kocsis Máté

polgármester
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