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Képviselő-testületnek Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a 
az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

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 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  kerületi önkormányzati óvodák javaslatára tekintettel a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített Óvoda székhely-
és tagóvodáiban az óvodai beiratkozást  2020.  május  14, 15, 18, 19, 20.  napokon javasolom 
megtartani.  A  2020/2021-es nevelési évre szóló óvodai beiratkozással kapcsolatos 
tájékoztatást az előterjesztés  1.  számú melléklete szerinti HIRDETMÉNY a  2020/2021. 
nevelési évre szóló óvodai beiratkozáshoz hirdetmény tartalmazza.  A  hirdetményben foglaltak 



a kerületi önkormányzati óvodákra, a gyermekekre és szüleikre, törvényes képviselőikre 
kötelező érvénnyel vonatkoznak. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  jogszabályi határidők betartása miatt szükséges, hogy a Képviselő-testület a  2020.  március 
26-i  ülésén meghozza döntését az óvodai beiratkozás előkészítéséről. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a 2020/2021-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  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló  20/2012.  (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  20.  §  (1)  bekezdése 
szerint az óvodai beiratkozásra a 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 összefuggő 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.  A  Rendelet  20.  §  (1a)  bekezdése meghatározza a fenntartói közlemény, hirdetmény 
tartalmát. 

A  Képviselő-testület hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény  83.  § 
(2) bekezdés  b)  pontja írja elő, miszerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés 
módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról. 

A  fentiek alapján az óvoda javaslata alapján javasolom a 2020/2021-es nevelési évre szóló 
óvodai beiratkozás előkészítésére vonatkozó döntést, kérem az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 

Mellékletek:  
1  számú melléklet HIRDETMÉNY a  2020/2021.  nevelési évre szóló óvodai beiratkozáshoz 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület.../2020. 
(111.26.)  számú határozata 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

1. a 2020/2021-es nevelési évre szólóan a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített Óvoda székhely- és 
tagóvodáiban az általános óvodai beiratkozás idejét  2020.  május  14, 15, 18, 19, 20. 
napokon határozza meg, az óvodai jogviszony létesítésével összeftiggő eljárásról az 
előterjesztés L számú melléklete szerinti HIRDETMÉNY a  2020/2021.  nevelési évre 
szóló óvodai beiratkozáshoz hirdetményben  ad  tájékoztatást. 

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés  1.  számú melléklete szerinti hirdetmény aláírására, 
valamint annak közzétételére a Józsefváros honlapján és a Józsefváros újságban. 
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Törvényességi ellenőrzés: 

dr. Erőss  Gábor 
alpol ' ester 

3.  felkéri a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvoda igazgatóját, hogy az óvoda honlapján tegye közzé az előterjesztés  1.  számú 
melléklete szerinti HIRDETMÉNY a  2020/2021.  nevelési évre szóló óvodai 
beiratkozáshoz hirdetményt. 

Felelős:  1.-2.  pont esetében: polgármester,  3.  pont esetében: Napraforgó Egyesített Óvoda 
igazgatója 
Határidő:  1.  pont esetében:  2020.  március  26. 2.-3.  pont esetében:  2020.  április  3. 

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

Budapest, 2020.  március  19. 

- 
Ciukkerné ci  flint&  Erzsébet 

jegyző 
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