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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényillás is a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló  2021.  évi I. törvény  2.§ (3)-(4) 
bekezdései, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló  27/2021.  (I.  29.)  Korm. rendelet  1.  §-a értelmében a Kormány az  Met-
és 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. 

Az emberi erőforrások minisztere a  19/2021. (HI. 10.)  EMMI határozatban (a továbbiakban: 
EMM1 határozat) döntött a  2021/2022.  nevelési évre történő óvodai beiratkozással 
kapcsolatos eljárásrendről, amit a veszélyhelyzetre tekintettel az Intézményeknek is a 
Fenntartónak alkalmazniuk kell. 

Az óvodai beiratkozás során figyelemmel kell lenni az alábbiakra: 



A  nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)  8.  §  (1) 
bekezdése szerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki: 

a harmadik életévét a felvételétől számított fél  even  belül betölti, 
- feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy 
- ha  a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves  es  annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

• Az Nkt.  49.  §  (1)  bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 
történik.  A  szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek 
felvétele folyamatos.  A  gyermeket az Nkt.  49.  §  (2)  és  (3)  bekezdései szerint a 
gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében 
lakik vagy ahol szülője dolgozik.  A  felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.  Ha  a 
jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, abban az esetben 
felvételi bizottságot kell kialakítani Amennyiben a fenntartó több óvodával 
rendelkezik, a fenntartó szervezi a bizottságot.  A  bizottság tesz javaslatot a felvételre. 

• Az Nkt.  83.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába történő 
jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról. 

• Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás részletes szabályait a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló  20/2012.  (VIII.  31.)  EMMI-rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 
tartalmazza.  A  EMMI-rendelet konkrét időintervallumot határoz meg a beiratkozás 
időtartamára vonatkozóan. Az EMMI-rendelet  20.  §  (1)  bekezdése szerint az óvodai 
beiratkozásra a tárgyév április  20-a  és május  20-a  között kerül sor.  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, és közlemény vagy hirdetmény közzétételét 
kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben 
szokásos módon. 
Az EMMI-rendelet  20.  §  (la)  bekezdése szerint a fenntartói közlemény/hirdetmény 
tartalmazza 

az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, 
az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 
a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 
az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható 
jogkövetkezményekről, 
az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a 
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 
az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok 
elérhetőségéről, 
az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 
az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely 
legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő  30.  nap, valamint 
a jogorvoslati eljárás szabályait. 

Fontos felhívni a szülők figyelmét arra, hogy a szülő az óvodai nevelésben történő 
részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési 
önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben 
meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését 
kérni. 



A  napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője,  ha  gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó 
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.  A  napi négy órában 
óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője,  ha 
gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles 
értesíteni az óvodavezetőt. 

• 2020.  január 1-jétől az Nkt.  45.  §  (8)  bekezdés, valamint az Oktatási Hivatalról 
szóló  121/2013. (IV. 26.) Korn.  rendelet  15/F.  § értelmében az Oktatási Hivatal vezeti 
az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartását.  A  Hivatal az EMMI 
rendelet  20.§ (1c)  bekezdése szerint az  Mkt. 45.  §  (8)  bekezdése szerinti adatokat a 
tárgyév március elsejéig küldi meg a kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói 
számára.  A  hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a 
tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat fenntartásában működő 
Napraforgó Egyesített Óvoda székhely- és tagóvodáiban az EMMI határozat értelmében az 
óvodai beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, a járványügyi 
szempontok figyelembevételével a szülőknek nem szükséges személyesen megjelenni az 
intézményben, az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a  2021/2022.  nevelési évre. 
Ebben  az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési 
napon kerül sor. 
Az elektronikus beiratkozással kapcsolatos információk, valamint a beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok elérhetők lesznek az óvoda honlapján (https://wvvw.08egvesitettövoda.hu), a 
Hírek, események menüpontban az „Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre"  c.  pont 
alatt.  A  szülők a Józsefvárosi önkormányzat honlapján is értesülhetnek az óvodai 
beiratkozással kapcsolatos információkról, valamint a személyes és elektronikus úton történő 
beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról. Az óvodába történő elektronikus beiratkozás 
megtehető a Napraforgó Egyesített Óvoda, valamint a Józsefvárosi önkormányzat honlapján 
elérhető dokumentumok (jelentkezési lap) kitöltésével. 
Az óvodai beiratkozás elektronikus formája: az óvoda honlapján 
(hups://www.08egvesitettovodalu) megtalálható jelentkezési lap formanyomtatvány 
kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével valósul meg, mely esetében a szükséges 
nyomtatványok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor. 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda Intézményvezető javaslata alapján a szemilyes 
beiratkozás  2021.  május  13-tál  2021.  május 19-ig történhet meg a tagóvodák által 
meghatározott időpontban. 

A  2021/2022-es nevelési évre szóló óvodai beiratkozással kapcsolatos tájékoztatást az 
előterjesztés  2.  számú melléklete tartalmazza, mely KÖZLEMÉNY a  2021/2022.  nevelési 
évre szóló óvodai beiratkozáshoz kapcsolódó hirdetmény.  A  közleményben foglaltak a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő 
Napraforgó Egyesített Óvoda székbely- és tagóvodáira, a gyermekekre és szüleikre, 
törvényes képviselőikre kötelező érvénnyel vonatkoznak. 

Az óvodai beiratkozás idejének közelsége miatt a jogszabályi kötelezettségeket figyelembe 
véve szükséges az óvodai beiratkozás előkészítésének elfogadása. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  jogszabályi határidők betartása miatt szükséges, hogy a döntéshozó meghozza döntését az 
óvodai beiratkozás előkészítéséről. 



III. A  döntés  MO,  pénzügyi hatása 
A  döntés célja az 2021/2022-es nevelési évre szóló óvodai beiratkozás idejének 
meghatározása és az óvodai felvételi eljárásról szóló közlemény elfogadása. 

A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
Az Alaptörvény  33.  cikk  (1)  bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a 
képviselő-testület gyakorolja.  A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLX.XXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)  41.  §  (3)  bekezdése értelmében önkormányzati 
döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a 
képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester; 
továbbá a jegyző hozhat. 

A  koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló  2021.  évi L törvény  2.§ (3)-(4) 
bekezdései, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló  27/2021.  (I.  29.)  Korm. rendelet  1.  §-a értelmében a Kormány az élet-
és 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 Ici. 

A  katasztrófavédelemről és 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, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 

Az EMMI-rendelet  20.  §  (1)  bekezdése szerint az óvodai beiratkozásra a tárgyév április  20-a 
és május  20-a  között kerül sor.  A  fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai 
jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően 
legalább harminc nappal 
a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 
b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 
honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint 
c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a 
fenntartó nem települési önkormányzat. 

Az EMMI-rendelet  20.  §  (la)  bekezdése szerint a fenntartói közlemény, hirdetmény 
tartalmazza 
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, 
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, 
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyelinekek óvodai felvételéről, a 
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 
0  az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről, 
g) az óvoda felvételi körzetéről 
szóló tájékoztatást, 
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a 
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő  30.  nap, valamint 
i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 



Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Kim iselő-testületének  ..../2021. 
számú határozata 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek: 

1.  számú melléklet KÖZLEMÉNY a  2021/2022.  nevelési évre szóló óvodai beiratkozáshoz 

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

A  képviselő-testület úgy dönt, hogy 

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

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés  2.  számú melléklete szerinti közlemény aláírására, 
valamint annak közzétételére a Józsefváros honlapján és a Józsefváros újságban. 

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

Felelős: 3.  pont esetében: Napraforgó Egyesített Óvoda igazgatója 
Határidő:  2.-3.  pont esetében:  2021.  április  8.  Józsefváros honlapján és a Napraforgó 

Egyesített Óvoda honlapján,  2021.  április  30.  Józsefváros újságban történő 
közzétételre. 

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

Budapest, 2021.  április „..". 

Dr. Erőss Gábor s.k. 
alpolgármester 
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KÖZLEMÉNY 

a  2021/2022e  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. 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.  A  szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét 
bármikor kérheti.  A  jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben — amennyiben 
azt a férőhelyek száma lehetővé teszi — folyamatosan történik.  A  gyermeket elsősorban abba az 
óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vau ahol szülője dolgozik. (Nkt.  49.  §  (1)-
(2)  bekezdései).  A  szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját 
vallási, világnézeti meggyőzödésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát 
(Nkt.  72.  §.  (2)  bek.). 

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.  §  (3)  bekezdés/  A  nevelési-oktatási intézmények működéséről  es  a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló  20/2012.  (VIH.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet)  20.  §  (9) 
bekezdése értelmében 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. 

A  gyermek abban az évben, amelynek augusztus  31.  napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától (szeptember 1-től) óvodaköteles, azaz legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt, melynek teljesítéséért a szülő vagy törvényes képviselő (a továbbiakban: szülő) felelős.  A 
szülő tárgyév május  25.  napjáig benyújtott kérelmére, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a 
felmentést engedélyező szerv felmentést adhat az óvodai foglalkozáson való részvétel alól,  ha  a 
gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja /Nkt.  8.  *  (2)  bekezdés,  72.  §  (1)  bekezdés  b) 
Pont/. 

A  napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 
tizenöt napon belül Írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. / EMMI rendelet  20.  §  (2)  bekezdés/. 

Mit kell tudni a 2021/2022-es nevelési évre történő beiratisről? 

A 2021/2022.  nevelési évre történö óvodai beiratkozásra — figyelemmel az országos járványügyi 
helyzetre tekintettel — az alábbiak szerint kerül sor: 

• A  koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló  2021.  évi I. törvény  2.§ (3)-(4) 
bekezdései, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló  27/2021.  (I.  29.) Korn.  rendelet I. §-a értelmében a Kormány 
az élet- és 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. 

• Az emberi erőforrások minisztere a  19/2021.  (III.  10.)  EMMI határozatban (a 
továbbiakban: EMMI határozat) döntött a  2021/2022.  nevelési évre történő óvodai 
beiratkozással kapcsolatos eljárásrendről, amit a veszélyhelyzetre tekintettel az 
Intézményeknek és a Fenntartónak alkalmazniuk kell. 

• A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő 
Napraforgó Egyesített Óvoda székhely- és tagóvodáiban a EMMI határozat 
értelmében az óvodai beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet mea a 



járványügyi szempontok figyelembevételével.  A  VESZÉLYHELYZFTRE tekintettel 
lehetőség van elektronikus formában is a beiratkozásra, ebben az esetben a szülőknek 
nem szükséges személyesen megjelenni az intézményben, a beiratkozáshoz szükséges 
iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor. 
Az elektronikus beiratkozás az óvoda honlapján 
https://www.08egyesitettovoda.hu/hirek-esemenvek/ovodai-beiratkozas-a-2021-2022-es-
nevelesi-evre található  óvodai jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével valósul meg. 

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
a gyermek nevére kiállított személyaionosságot igazoló hatósági igazolványok, 
a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok, 
a szülő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
a gyermek TAJ-kártyája  es  oltási könyve, 
nem magyar állampolgár gyermek Magyarország területén való tartózkodás jogcímét igazoló 
es  a tartózkodásra jogosító okirata, 
sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakértői bizottság szakértői véleménye. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban a 
jelentkezés ideje t  2021.  május  13-19. 

(hétfő:  13-17  óráig, szerda:  13- 17,  péntek:  7:30-11:30  óráig, kedd  7:30  —  11:30 
óráig, csütörtök:  7:30-17  óráig) 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák: 

Na rafor ó E2vesftett Óvoda 

 

Óvodák Cím: Email: Vezető neve / telefon: 

1 Csodasziget 
Tagóvodája 

1083  Bp.Tiimű  u. 
38/A.  csodaszigettagovodaggmail.com 

Kovacs  Melinda Márta 

WINVIEW 

 

2. 
Gyerek-

 

Virág 
Tagóvodája 

1082 Bp.  Baross  it. gyerekvirag@gmail.com 
Pappne Antal Katalin 

111/b .  

3. 
Hétszínvirág 
Tagóvodája 1081 Bp.  Kun  u. 3. 

betszinvirag.ovoda08@gmail.com 
Hadházi-Borsos Réka 

 

4 Kalk« 
Tagóvodája 

1089 Bp.  Vajda Péter 
u. 37. katicaovoda08@gmail.com 

Magyari Krisztina 

MOM  

 

5. 
Mesepalota 
Tagóvodája 

1085 Bp.  Somogyi  B. 
u. 9-15. meseoviO3@gmail.com 

Tarbáné Kerekes  Agnes 

 1.111.11111-- 

 

6 . 
Napraforgó 
Tagóvodája 

1084 Bp.  Tolnai 
Lajos  u. 7-9.  tolnaiovoda08@gmail.com 

Bukva  Lao  

 

7. 
Napsugár 
Tagóvodája 

1086 Bp.  Dankó  u. 
31. napsugarovoda08@gmail.com 

Kocsisné Juhász  Eva 

 

8. 
Pitypang 
Tagóvodája 

1087 Bp.  Százados út 
1244. pitypangoviO8egmail.com

 Nagy Judit 

1111.11110----- 
Csabié  Lampert A es 

 

9. 
Százszorszép 
Taeóvodája 1086 Bp.  Szűz  u. 2. szazszorszepovoda@gmail.com 

 

10. 
TA-TI-KA 
Tagóvodája 

1088 Bp.  Rákóczi út 
15. ovoda.ta kaegmail.com 

K  ssné Bagi Magdolna 

 

. 
Várunk Rád 

Tagóvodája 
1086 Bp.  Csobáne  u. 
5. csobiovi@gma com 

Sófi-Osz  Veronika 

Vallellr_  
Bukovicsné Nagy Judit 

 

12. Virágkoszorú 1083 Bp.  Baross u .
Tagóvodája 91. 

vkoszoru08@g ail.com Mae 

 

• Az óvodák felvételi körzetei megtekinthetők az alábbi honlapokon: www.iozsefvaros.hu, 
wvvvv.08e2ve5itett0v0da.hu 



• A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat fenntartásában működő 
Napraforgó Egyesített Óvoda székhely- és tagóvodáiban az alaptevékenységéhez 
kapcsolódóan Nkt.  4.  §  (25)  pontja szerint, a különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi 
fogyatékos, az érzékszervi (látási) fogyatékos, az érzékszervi (hallási) fogyatékos, az 
értelmi fogyatékos, a beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
a halmozottan fogyatékos értelmi is beszédfogyatékos, az érzékszervi (látási)  es 
beszédfogyatékos, az érzékszervi (látási), értelmi és beszédfogyatékos, az autizmus 
spektrum zavarral küzdő gyermekek nevelésére is sor kerül, továbbá a Napraforgó 
Egyesített Óvoda is minden tagóvodája ellátja az egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési 
igényű gyermekek nevelését is. 

• A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat fenntartásában működő 
Napraforgó Egyesített Óvoda székhely- és tagóvodái óvodai nevelés keretében magyar 
nyelven roma kulturális nevelést is végeznek 

• A  szülőnek  2021.  május  25.  napjáig van lehetősége kérni a gyermek felmentését az 
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, a  Budapest VIM  kerületi lakóhellyel, vagy lakóhely 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében a  Budapest  Főváros 
Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalától  (1082 Budapest,  Baross utca  76.),  továbbá a 
szülőnek  2021.  június  3.  napjáig írásban értesítenie kell az Oktatási Hivatalt  (1055 Budapest, 
Szalay utca  10-14.),  amennyiben gyermeke külföldön fog óvodába járni.  /Mkt. 8.  §  (2) 
bekezdés, EMMI rendelet  20.  §  (2)  bekezdés!.  A  kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda Vezetőjénél, 
annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon. /EMMI rendelet 
20.§ (2c)/. 

• Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a 
kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb  2021.  június  18. 
napjáig közli a szülővel. /EMMI rendelet  20.  §  (4)  bekezdés,  20.  §  (la)  bekezdés  h)  pont!.  A 
szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozáskor — az elektronikus elérhetőségének 
megadásával — kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt 
nyert vagy felvétele elutasításra került. 

A  jogorvoslati eljárás szabályai: Az óvoda döntése ellen jogszabálysértésre,  at  intézmény belső 
szabályzatának megsértésére vagy érdeksérelemre hivatkozással a szülő a közléstől, ennek hiányában 
a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél. Az 
óvodavezető az eljárást indító kérelmet az ügy összes iratával — elbírálás céljából — megküldi a 
fenntartó önkormányzat nevében másodfokon eljáró jegyzőhöz.  A  szülő a másodfokú döntést a 
közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja, a keresetlevelet a biróságnál kell benyújtani 
jogszabálysértésre, érdeksérelemre hivatkozással. /Nkt.  37-38.  §/ 

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, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló  2012.  évi II. törvény  247.§ (1)  bekezdés a) pontja 
alapján szabálysértést követ el. 

Ha  az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben öt nevelési napnál többet mulaszt igazolatlanul, az 
óvoda vezetője értesíti a gyermek thyleges tartózkodási helye szerint illetékes család-és 
gyerrnekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot;  ha  a 
gyermek igazolatlan mulasztása eléri a tizenegy nevelési napot, akkor tájékoztatja az általános 
szabálysértési hatóságot;  ha  a gyermek igazolatlan mulasztása eléri a húsz nevelési napot, akkor 
értesíti az illetékes gyámhatóságot, a család-  es  gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek 
esetén a gyermekvédelmi szalcszolgálatot. /EMMI rendelet  51.§ (4)-(4c)/ 

Budapest, 2021.  április  

Pikó  Andras 
polgármester 

9OE8 
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