
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Emberi Erőforrás Bizottsága 
Előterjesztő neve: Sántha Pétemé alpolgármester 

sz. napirend 
ELŐ TERJESZTÉS 

az Emberi Erőforrás Bizottság  2019.  január  28-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat az óvodai beiratkozás előkészítésére 
Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester 
Készítette: Dobó Magdolna ügyintéző 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet:  1  db 

Tisztelt Emberi Erőforrás Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó 
Egyesített Óvoda székhely- és tagóvodáiban az általános felvételi előjegyzés időpontjának 
meghatározása  2019.  május  6-10.  napja között (hétfőtől-péntekig) javasolt.  A  fenntartónak az 
óvodai beiratkozás idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás 
első határnapja előtt legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt kell közzétenni a saját 
és az általa fenntartott óvoda honlapján.  A 2019/2020-es  nevelési évre szóló óvodai beiratkozáshoz 
az előterjesztés  1.  számú melléklete szerinti hirdetmény közzététele javasolt.  A  hirdetményben 
foglaltak a kerületi önkormányzati óvodákra, a gyermekekre és szüleikre, törvényes képviselőikre 
vonatkoznak. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  jogszabályi határidők betartása miatt szükséges, hogy a Bizottság a  2019.  január  28-i  ülésén 
meghozza döntését az óvodai beiratkozás előkészítéséről. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a  2019/2020-es  nevelési évre szóló óvodai beiratkozás idejének meghatározása és az 
óvodai felvételi eljárásról szóló hirdetmény elfogadása.  A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény  83.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja szerint a 
fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról. 

A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012.  (VIII.31.) EMMI rendelet  20.  §  (1)  bekezdése szerint az óvodai beiratkozásra tárgyév 
április  20-a  és május  20-a  között kerül sor, a  20.  §  (1)  bekezdés a) és  b)  pontja szerint a fenntartó az 
óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás 
első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a 
saját honlapján, továbbá közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában 
működő óvoda honlapján. Ugyanezen rendelet  20.  §  (la)  bekezdése meghatározza a fenntartói 
közlemény, hirdetmény tartalmát. 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 
önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  2.4.3.  pontja szerint az Emberi Erőforrás Bizottság 
közreműködik a nevelési év előkészítésével kapcsolatos feladatok megoldásában. 



Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

/2019  év.  (1.28.)  számú Emberi Erőforrás bizottsági határozat: 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a  2019/2020-es  nevelési évre szóló óvodai beiratkozással kapcsolatos hirdetményt a 
határozat  1.  melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  28. 

2. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti hirdetmény aláírására, valamint annak 
közzétételére az Önkormányzat honlapján, valamint a Józsefváros  c.  újságban. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  5. 

3. felkéri a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Övoda igazgatóját, hogy az óvoda honlapján tegye közzé a határozat  1.  pontja szerinti 
hirdetményt. 

Felelős: Napraforgó Egyesített Óvoda igazgatója 
Határidő:  2019.  április  5. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Napraforgó Egyesített Óvoda óvodaigazgatója 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára 

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2019.  január  22. 
Sántha Péterné 
alpolgármester 

KÉSZÍTETTE: HUM ÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: DOBÓ MAGDOLNA HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐ RIZTE: 

R.  MÉSZÁR  ERIKA 

'ALJEGYZŐ 

BETERJ ZTÉSR ALKALMAS: 

DANADA-RIMÁN DINA 

JEGYZŐ  

JÓVÁHAGYTA: 

ZENTAI OSZKÁR 
AZ  EMBER! ERŐ FORRÁS BIZOTTSÁG ELNÖKE 
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1.  sz. melléklet 

HIRDETMÉNY 
a  2019/2020.  nevelési évre szóló óvodai beiratkozáshoz 

A  nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  8.  §  (1)  bekezdése 
szerint az óvoda a gyermek hároméves korától (kivételesen fél évvel korábban) az általános iskolai 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló  20/2012.  (VIII.31.) EMMI rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 12.§-ában foglaltak szerint az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez 
szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.  A  gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus  31.  napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
(szeptember  1-01)  óvodaköteles, azaz legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt, 
melynek teljesítéséért a szülő (törvényes képviselő) felelős.  A  jegyző a szülő (törvényes képviselő) 
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusztus  31.  napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti 
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól,  ha  a gyermek családi 
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja /Nkt.  8.  §  (2)  bekezdés, 
72.  §  (1)  bekezdés  b)  pont/. 
Nevelési év: szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak /Nkt.  4.  §  19.  pont/. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban 
az óvodai jelentkezés ideje: 

2019.  május  6-10. 
(hétfő, szerda, péntek:  8-12  óráig, kedd, csütörtök:  12-17  óráig) 

A  szülő (törvényes képviselő) a fenti időpontban köteles beíratni a  3.  életévét  2019.  augusztus  31. 
napjáig betöltő gyermekét az óvodába. 
A  szülőnek (törvényes képviselőnek)  2019.  május  25.  napjáig írásban értesítenie kell a jegyzőt 
(Danada-Rimán Edina,  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.), ha  gyermeke külföldön fog óvodába 
járni. 
A  szülő (törvényes képviselő)  2019.  április  20.  napjáig írásban kérheti a jegyzőtől gyermeke 
felmentését a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. 
Az óvodai jelentkezés nem jelenti az óvodába történő automatikus felvételt.  A  gyermeket 
elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol a szülője 
(törvényes képviselője) dolgozik.  A  felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles 
felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező 
felvételt biztosító óvoda). /Nkt.  49.  §  (1)-(3)  bekezdés/ Életvitelszerű ott lakásnak minősül,  ha  a 
gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az 
ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek 
lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első hatámapját megelőző három 
hónapnál régebb óta szerepel /Rendelet  20.  §  (9)  bekezdés/.  A  szülő (törvényes képviselő) 
gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti 
meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát /Nkt.72. §  (2) 
bekezdés/. 

Az óvodai jelentkezéshez (beiratkozáshoz) szükséges dokumentumok: 
- a gyennek születési anyakönyvi kivonata, 

a gyennek TAJ-kártyája és oltási könyve, 
a gyennek lakcímkártyája, 
a szülő (törvényes képviselő) lakcímkártyája, 



Önkormányzat által fenntartott óvodák címei: 

1083 Budapest, 
1082 Budapest, 
1081 Budapest, 
1089 Budapest, 
1089 Budapest, 
1085 Budapest, 
1084 Budapest, 
1086 Budapest, 
1087 Budapest, 
1086 Budapest, 
1088 Budapest, 
1086 Budapest, 
1083 Budapest, 

Tömb'  u. 38/A. 
Baross  u. 111/b. 
Kun  u. 3. 
Vajda Péter  u. 37. 
Bláthy Ottó  u. 35 
Somogyi Béla a.  9-15. 
Tolnai Lajos  u. 
Dankó  u. 31. 
Százados út  12-14. 
Szűz  u. 2. 
Rákóczi  tit 1.5. 
Csobánc  u. 5. 
Baross  u. 91. 

nem magyar állampolgár gyermek Magyarország területén való tartózkodás jogcímét 
igazoló és a tartózkodásra jogosító okirata, 
sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakértői bizottság szakértői véleménye. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
1) Csodasziget Tagóvodája 
2) Gyerek-Virág Tagóvodája 
3) Hétszínvirág Tagóvodája 
4) Katica Tagóvodája 
5) Kincskereső Tagóvodája 
6) Mesepalota Tagóvodája 
7) Napraforgó Egyesített Óvoda /székhely/ 
8) Napsugár Tagóvodája 
9) Pitypang Tagóvodája 
10)Százszorszép Tagóvodája 
11)TA-TI-KA  Tagóvodája 
12) Várunk Rád Tagóvodája 
13) Virágkoszorú Tagóvodája 

Az óvodák felvételi körzetei megtekinthetők az alábbi honlapokon: www.jozsefvaros.hu, 
www.08egyesitettovoda.hu 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelését az alábbiak szerint látja  el: 

mozgásszervi fogyatékos  (TA-TI-KA-  és Virágkoszorú Tagóvoda) 
érzékszervi (látási) fogyatékos (Csodasziget- és Hétszínvirág Tagóvoda), 
érzékszervi (hallási) fogyatékos (Pitypang- és Százszorszép Tagóvoda), 
enyhe értelmi fogyatékos (Csodasziget- és Napsugár Tagóvoda), 
beszédfogyatékos (Napraforgó (székhelyóvoda), Csodasziget-, Hétszínvirág-, Katica-, 
Mesepalota-, Napsugár- és Várunk Rád Tagóvoda), 
halmozottan fogyatékos enyhe értelmi és beszédfogyatékos (Csodasziget- és Napsugár 
Tagóvoda), 
halmozottan fogyatékos érzékszervi (látási) és beszédfogyatékos (Csodasziget- és 
Hétszínvirág Tagóvoda), 
halmozottan fogyatékos érzékszervi (látási), enyhe értelmi és beszédfogyatékos 
(Csodasziget Tagóvoda), 
autizmus spektrum zavar (Kincskereső Tagóvoda), 
egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavar) (minden tagóvoda). 

Óvodai nevelés keretében magyar nyelven roma kulturális nevelést végez: Napraforgó 
(székhelyóvoda), Csodasziget-, Gyerek-Virág-, Hétszínvirág-, Katica-, Kincskereső-, Mesepalota-, 
Napsugár-, Százszorszép-,  TA-TI-KA-,  Várunk Rád- és Virágkoszorú Tagóvoda. 

Az óvoda vezetője a  2019/2020.  nevelési évre szóló felvételi kérelmek elbírálásáról hozott 
döntését  2019.  június 11-ig írásban közli a szülőkkel (törvényes képviselőkkel). 

A  jogorvoslati eljárás szabályai: Az óvoda döntése ellen jogszabálysértésre, az intézmény belső 
szabályzatának megsértésére vagy érdeksérelemre hivatkozással a szülő (törvényes képviselő) a 
közléstől (illetve attól a naptól, amikor tudomására jutott) tizenöt napon belül eljárást megindító 
kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet az ügy 
összes iratával a fellebbezési határidő leteltét követően — elbírálás céljából — megküldi a fenntartó 
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önkormányzat nevében másodfokon eljáró jegyzőhöz.  A  szülő (törvényes képviselő) a másodfokú 
döntést a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja a közléstől számított  15  napon 
belül, a keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani jogszabálysértésre, érdeksérelemre hivatkozással. 
/Nkt.  37-39. §1 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények: 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. 

Ha  az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben öt nevelési napnál többet mulaszt igazolatlanul, az 
óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti 
szolgálatot,  ha  a gyermek igazolatlan mulasztása eléri a tíz nevelési napot, akkor tájékoztatja az 
általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt,  ha  a gyermek igazolatlan mulasztása eléri 
a húsz nevelési napot, akkor értesíti az illetékes gyámhatóságot. 

Budapest, 2019.  január  28. 
dr. Sára Botond 

polgármester 
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