
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Napraforgó Egyesített Óvoda. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIK()  ANDRÁS 
POIGÁRMEST  ER 

4§3/2021.  (Ive:.)  számú határozat 

a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített  (hods  székhely- is 
tagóvodáiban az óvodai beiratkozás előkészítéséről 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséröl szóló  27/2021. 
(1.29.)  Kormányrendelet  1.  §-a értelmében a Kormány az élet- is vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény  41.§ (3)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről  es  a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva Pikó  Andras  polgármester úgy döntök, hogy: 

1. a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó 
Egyesített Óvoda székhely- és tagóvodáiban az általános óvodai beiratkozás idejét  es  módját a 
veszélyhelyzeire tekintettel, a  19/2021. (HI. 10.)  EMMI határozatban foglaltak szerint határozom 
meg, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az előterjesztés  2.  számú melléklete 
szerinti KÖZLEMÉNY a  2021/2022.  nevelési évre szóló óvodai beiratkozáshoz hirdetményben 
adok tájékoztatást. 

2. gondoskodom az előterjesztés  2.  számú melléklete szerinti közlemény aláírásáról, valamint annak 
közzétételéről a Józsefváros honlapján és a Józsefváros újságban. 

3. felkérem a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvoda igazgatóját,  bogy  az óvoda honlapján tegye közzé az előterjesztés  2.  számú melléklete 
szerinti KÖZLEMÉNY a  2020/2021.  nevelési évre szóló óvodai beiratkozáshoz hirdetményt. 

Felelős: 

Határidő: 

3.  pont esetében: Napraforgó Egyesített Óvoda igazgatója 

2.-3.  pont esetében:  2021.  április  8.  Józsefváros honlapján és a Napraforgó Egyesített 
Óvoda honlapján,  2021.  április  30.  Józsefváros újságban történő közzétételre. 
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