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Hatarozati javaslat: A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi 
Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviseld-testiilet! 

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny (tovabbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdese szerint az 
dvoda a gyermek haromeves koratol a tankotelezettseg kezdeteig neveld intezmeny, amely a gyenneket 
fokozatosan, de kiilonosen az utolso eveben az iskolai neveles-oktatasra kesziti fel. Az dvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik eletevet a felveteletol szamitott fel even beliil betdlti, felteve, hogy minden, 
a telepiilesen, fovarosi keriiletben, vagy ha a felveteli korzet tobb telepulesen talalhato, az erintett 
telepiileseken lakohellyel, ennek hianyaban tartozkodasi hellyel rendelkezb haromeves es annal iddsebb 
gyermek ovodai felveteli kerelme teljesithetd.

Az ovodai jogviszony letesitesevel osszefiiggo eljaras rSszletes szabalyait a nevelesi-oktatasi 
intezmenyek mukodeserol es a koznevelesi intezmenyek nevhasznalatardl szdld 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet (tovabbiakban: EMMI rendelet) tartalmazza.

A EMMI-rendelet konkret iddintervallumot hataroz meg a beiratkozas idotartamara vonatkozdan. Az 
EMMI rendelet 20. § (1) bekezdese szerint az ovodai beiratkozasra a targyev aprilis 20-a es majus 20-a 
kozott keriil sor. A fenntarto az ovodai beiratkozas^ jogviszony letesitesevel



osszefiiggo eljarasrol a beiratkozas elso hatarnapjat megeldzoen legalabb harminc nappal kozlemenyt 
vagy hirdetmenyt tesz kozze a sajat honlapjan, es kozlemeny vagy hirdetmeny kozzetetelet 
kezdemenyezi a fenntartasaban mukodo ovoda honlapjan, ennek hianyaban a helyben szokasos mddon. 
Az EMMI rendelet 20. § (la) pontja meghatarozza fenntartdi kozlemeny, hirdetmeny tartalmat.

A 2022/2023. nevelesi evre tortend ovodai beiratkozasra - figyelemmel az orszagos jarvanyiigyi 
helyzetre tekintettel - az alabbiak szerint keriil sor:

• A Jozsefvarosi Ovodak szekhely- es tagdvodaiban az ovodai beiratkozas a szokasos rendben es 
iitemezesben tortenhet meg a jarvanyiigyi szempontok figyelembevetelevel.

• Az ovodai beiratkozasra es felveteli eljarasra iranyado szabaly- es eljarasrend eldsegiti a 
Jozsefvarosi Ovodak eselyegyenldsegi celjainak megvaldsitasat.

• A Jozsefvarosi Ovodak tagovodaiba lehetoseg van elektronikus formaban is a beiratkozasra, 
ebben az esetben a szuldknek nem sziikseges szemelyesen megjelenni az intezmenyben, a 
beiratkozashoz sziikseges iratok bemutatasara az elso ovodai nevelesi napon keriil sor.
Az elektronikus beiratkozas az ovoda honlapjan megtalalhatd ovodai jelentkezesi lap 
formanyomtatvany kitoltesevel es elektronikus uton torteno bekuldesevel valdsul meg 
(https://www.08egyesitettovoda.hu/jelentkezes/)
Az elektronikus beiratkozassal kapcsolatos informaciok, valamint a beiratkozashoz sziikseges 
dokumentumok elerhetok lesznek az ovoda honlapjan (https://www.08egvesitettovoda.hu). A 
sziilok a Jozsefvarosi Onkormanyzat honlapjan is ertesiilhetnek az ovodai beiratkozassal 
kapcsolatos informaciokrol, valamint a szemelyes es elektronikus uton torteno beiratkozassal 
kapcsolatos tudnivalokrol.

A Jozsefvarosi Ovodak szekhely- es tagdvodaiban az Intezmenyvezetd javaslata alapjan a 
jelentkezes ideje:

• Az online jelentkezes ideje: 2022. aprilis 25-tdl majus 6-ig.
• A szemelyes jelentkezes ideje: 2022. majus 9-13.

Fontos felhivni a sziilok figyelmet arra, hogy a sziilo az ovodai nevelesben torteno reszvetelre 
jogszabaly alapjan kotelezett gyermeket koteles beiratni a telepiilesi onkormanyzat vagy a fenntartd altal 
kozzetett kozlemenyben vagy hirdetmenyben meghatarozott idopontban, vagy az dvodalatogatasi 
kotelezettseg alol felmenteset kerni. A napi negy draban ovodai nevelesre kotelezett gyermek sziiloje, 
ha gyermeke az dvodakotelezettseget kulfoldon teljesiti, koteles arrol a beiratkozas idejenek utolsd 
hatarnapjat koveto tizenot napon beliil irasban ertesiteni a hivatalt. A napi negy draban ovodai nevelesre 
kotelezett, az ovodaval jogviszonyban allo gyermek sziiloje, ha gyermeke az dvodakotelezettseget a 
jovoben kulfoldon teljesiti, elozetesen koteles ertesiteni az ovodavezetot.

A 2021/2022-es nevelesi evre szold ovodai beiratkozassal kapcsolatos tajekoztatast (KOZLEMENY a 
2022/2023. nevelesi evre szold ovodai beiratkozashoz) az eldterjesztes melleklete tartalmazza. A 
kozlemenyben foglaltak a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
fenntartasaban mukodo Jozsefvarosi Ovodak szekhely- es tagovodaira, a gyermekekre es sziileikre, 
torvenyes kepviseldikre kotelezo ervennyel vonatkoznak.

Az ovodai beiratkozas idejenek kozelsege miatt a jogszabalyi kotelezettsegeket figyelembe veve 
sziikseges az ovodai beiratkozas eldkeszitesenek elfogadasa.

II. A beterjesztes indoka
A jogszabalyi hataridok betartasa miatt sziikseges, hogy a kepviseld-testulet meghozza donteset az 
ovodai beiratkozas elokesziteserol.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja az 2022/2023-as nevelesi evre szold ovodai beiratkozas idejenek meghatarozasa es az 
ovodai felveteli eljarasrol szold kozlemeny elfogadasa.
A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel.
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IV. Jogszabalyi kornyezet
Az Nkt. 83. § (2) bekezdes b) pontja szerint a fenntarto dont az ovodaba tbrtenb jelentkezes modjarol, az 
ovodai altalanos felveteli idopontrol. Az Nkt. 4. § 9. pontja alapjan a fenntarto: az a termeszetes vagy 
jogi szemely, aki vagy amely a koznevelesi feladat ellatasara valo jogosultsagot megszerezte vagy azzal 
rendelkezik, es a koznevelesi intezmeny mukbdesehez sziikseges feltetelekrol gondoskodik.
Az Alaptorveny 33. cikk (1) bekezdese alapjan a helyi onkormanyzat feladat- es hataskdreit a kepviselo- 
testulet gyakorolja. A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 
(tovabbiakban: Mdtv.) 41. § (3) bekezdese ertelmeben dnkormanyzati dontest a kepviselo-testulet, a 
helyi nepszavazas, a kepviselo-testulet felhatalmazasa alapjan a kepviselo-testulet bizottsaga, a 
reszdnkormanyzat testtilete, a tarsulasa, a polgarmester, tovabba ajegyzo hozhat.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdese ertelmeben az ovodai felvetel, atvetel jelentkezes alapjan tortenik. A 
gyermek az ovodaval jogviszonyban all. A gyermeket az Nkt. 49. § (2), (3) es (3a) bekezdesei szerint a 
telepulesi onkormanyzat kozzeteszi az ovoda felveteli korzetet, valamint az ovoda nyitva tartasanak 
rendjet. Az ovoda koteles felvenni, atvenni azt a gyermeket, aki eletvitelszeruen az ovoda korzeteben 
lakik (a tovabbiakban: kotelezo felvetelt biztosito ovoda).
Az ovodai jogviszony a beiratas napjan jon letre. A gyermek az ovodai jogviszonyon alapulo jogait a 
beiratas napjatol kezdve gyakorolhatja. Jogszabaly, tovabba az ovoda hazirendje egyes jogok 
gyakorlasat az elso nevelesi ev megkezdesehez kotheti.

Az ovodai jogviszony letesitesevel osszefuggo eljaras reszletes szabalyait az EMMI rendelet 
tartalmazza.
Az EMMI rendelet 20. § (1) bekezdese szerint az ovodai beiratkozasra a targyev aprilis 20-a es majus 
20-a kdzott keriil sor. A fenntarto az ovodai beiratkozas idejerol, az ovodai jogviszony letesitesevel 
osszefuggo eljarasrol a beiratkozas elso hatarnapjat megelozoen legalabb harminc nappal

a) kozlemenyt vagy hirdetmenyt tesz kozze a sajat honlapjan,
b) kbzlemeny vagy hirdetmeny kbzzetetelet kezdemenyezi a fenntartasaban mukodo ovoda 
honlapjan, ennek hianyaban a helyben szokasos modon, valamint
c) tajekoztatja az ovoda mukodesenek helye szerinti telepulesi bnkormanyzatot, amennyiben a 
fenntarto nem telepulesi onkormanyzat.

Az EMMI-rendelet 20. § (la) bekezdese szerint a fenntartoi kozlemeny, hirdetmeny tartalmazza
a) az ovodai felvetelrol, az ovodai jogviszony letesiteserol,
b) az ovodai beiratkozas idopontjanak meghatarozasarol,
c) a gyermek ovodai beiratasahoz sziikseges kozokiratokrol, dokumentumokrol,
d) az ovodaztatasi kotelezettseg nem teljesitese eseten alkalmazhato jogkbvetkezmenyekrol,
e) az integraltan nevelhetd sajatos nevelesi igenyu gyermekek ovodai felvetelerol, a nevelesiikre az 
alapito okiratuk szerint jogosult ovodakrol es azok elerhetosegerol,
f) az alapito okiratuk szerint nemzetisegi nevelest folytato ovodakrol es azok elerhetosegerol, 
g) az ovoda felveteli kbrzeterol
szolo tajekoztatast,
h) az ovodai felvetel targyaban meghozott dontes kbzlesenek hatarnapjat, amely legkesobb a 
beiratkozasra kiirt utolso hatarnapot koveto 30. nap, valamint
i) a jogorvoslati eljaras szabalyait.

A Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) Onk. 
rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 7. melleklet 2.4.3. pontja alapjan a Kulturalis, Civil, Oktatasi, 
Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az eloterjesztes 
megtargyalasat.

Az Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eldterjesztest nyilvanos 
iilesen kell targyalni. A hatarozat elfogadasahoz az SZMSZ 30. § (1) bekezdese alapjan egyszeru 
tobbseg sziikseges.



Fenti rendelkezesek alapjan kerem az alabbi hatarozat elfogadasat.

Melleklet: KOZLEMENY a 2022/2023. nevelesi evre szolo ovodai beiratkozashoz

Hatarozati javaslat
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 

..../2022. (.) szamu hatarozata

a Jdzsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo Jdzsefvarosi Ovodak szekhely- es 
tagovodaiban a 2022/2023. nevelesi evre szolo ovodai beiratkozas elokesziteserbl

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo Jdzsefvarosi 
Ovodak szekhely- es tagovodaiban az altalanos ovodai beiratkozas idejerd! es mddjardl, az ovodai 
jogviszony letesitesevel osszefuggo eljarasrol az eldterjesztes melleklete szerinti,,KOZLEMENY a 
2022/2023. nevelesi evre szolo ovodai beiratkozashoz” kozlemenyben ad tajekoztatast;

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes melleklete szerinti kozlemeny alairasara valamint annak 
kozzetetelere a Jdzsefvaros honlapjan es a Jdzsefvaros uj sagban, tovabba arra, hogy kezdemenyezze 
az eldterjesztes melleklete szerinti kozlemenynek a Jdzsefvarosi Ovodak honlapjan torteno 
kozzetetelet.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a 2. pont eseteben: 2022. marcius 25.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda, Jdzsefvarosi Ovodak

Budapest, 2022. marcius 10.

Dr. Eross Gabor 
alpolgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:

n Saitos Csilla



KOZLEM^NY
a 2022/2023. nevelesi evre szolo ovodai beiratkozashoz

A nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny (a tovabbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdese 
szerint az ovoda a gyermek haromeves koratol a tankotelezettseg kezdeteig nevelo intezmeny.

Az ovodai felvetel, atvetel jelentkezes alapjan tortenik. Az ovodai jogviszony a beiratas napjan jon 
letre. A gyermek az ovodai jogviszonyon alapulo jogait a beiratas napjatol kezdve gyakorolhatja. 
Jogszabaly, tovabba az ovoda hazirendje egyes jogok gyakorlasat az elso nevelesi ev megkezdesehez 
kotheti. (Nkt. 49. § (l)-(3a) bekezdesei). A sziilo gyermeke adottsagainak, kepessegeinek, 
erdeklodesenek megfelelden, sajat vallasi, vilagnezeti meggyozodesere, nemzeti hovatartozasara 
tekintettel szabadon valaszthat ovodat (Nkt. 72. §. (2) bek.).

Az ovoda koteles felvenni azt a gyermeket, aki eletvitelszeruen az ovoda kbrzeteben lakik (a 
tovabbiakban: kotelezo felvetelt biztosito ovoda). /Nkt. 49. § (3) bekezdes/ A nevelesi-oktatasi 
intezmenyek mukodeserol es a koznevelesi intezmenyek nevhasznalatarol szolo 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet (tovabbiakban: EMMI rendelet) 20. § (9) bekezdese ertelmeben eletvitelszerii ott 
lakasnak mindsiil, ha a gyermek a kotelezo felvetelt biztosito ovoda korzeteben talalhato ingatlant 
otthonaul hasznalja es az ilyen ingatlan a polgarok szemelyi adatainak es lakcimenek 
nyilvantartasaban a gyermek lakohelyekent vagy tartozkodasi helyekent az ovodai beiratkozas else 
hatamapjat megelozo harom honapnal regebb 6ta szerepel.

A gyermek abban az evben, amelynek augusztus 31. napjaig a harmadik eletevet betolti, a nevelesi ev 
kezdo napjatol (szeptember 1-tdl) ovodakoteles, azaz legalabb napi negy oraban ovodai foglalkozason 
vesz reszt, melynek teljesiteseert a sziilo vagy torvenyes kepviseld (a tovabbiakban: sziilo) felelbs. A 
sziilo - targyev aprilis 15. napjaig benyujtott - kerelme alapjan a gyermek jogos erdeket szem elott 
tartva, annak az evnek az augusztus 31. napjaig, amelyben a gyermek a negyedik eletevet betolti, 
kiilonos meltanylast erdemlo esetben, ujabb kerelem alapjan annak az evnek az augusztus 31. napjaig, 
amelyben a gyermek az otodik eletevet betolti a felmentest engedelyezo szerv felmentheti az ovodai 
foglalkozason valo reszvetel aldl, ha a gyermek csaladi korulmenyei, sajatos helyzete indokolja. 
Tartos gyogykezeles alatt allo gyermek eseteben a kerelem a targyev dprilis 15. napja utan is 
benyujthato. /Nkt. 8. § (2) bekezdes,/.

A napi negy oraban ovodai nevelesre kotelezett gyermek sziiloje, amennyiben gyermeke az 
ovodakbtelezettseget kiilibldon teljesiti, koteles arrol a beiratkozas idejenek utolso hatarnapjat kovetd 
tizenot napon belul irasban ertesiteni az Oktatasi Hivatalt. / EMMI rendelet 20. § (2) bekezdes/.

Mit kell tudni a 2022/2023-es nevelesi evre tortend beiratasrol?
A 2022/2023. nevelesi evre tortend ovodai beiratkozasra - figyelemmel az orszagos jarvanyiigyi 
helyzetre tekintettel - az alabbiak szerint keriil sor:

• A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodd 
Jozsefvarosi Ovodak szekhely- es tagovodaiban az ovodai beiratkozas a szokasos rendben es 
iitemezesben tortenhet meg a jarvanyiigyi szempontok figyelembevetelevel.

• Az ovodai beiratkozasra es felveteli eljarasra iranyado szabaly- ds eljarasrend elosegiti a 
Jozsefvarosi Ovodak eselyegyenldsegi celjainak megvalositasat.

• A Jozsefvarosi Ovodak tagovodaiba lehetoseg van elektronikus formaban is a 
beiratkozasra, ebben az esetben a sziiloknek nem szukseges szemelyesen megjelenni az 
intezmenyben, a beiratkozashoz szukseges iratok bemutatasara az elso ovodai nevelesi 
napon keriil sor.
Az elektronikus beiratkozas az ovoda honlapjan az ovodai jelentkezesi lap kitoltesevel es 
bekiildesevel valdsul meg ( https://www.08egyesitettovoda.hu/ielentkezes/)

Az ovodai beiratkozashoz szukseges dokumentumok:
a gyermek nevere kiallitott szemelyazonossagot igazolo hatosagi igazolvanyok, 
a gyermek nevere kiallitott lakcimet igazolo hatosagi igazolvany, 
a szuld szemelyazonossagat igazolo hatosagi igazolvanyok, 
a sziilo nevere kiallitott lakcimet igazolo hatosagi igazolvany, 
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a gyermek TAJ-kartyaja es oltasi konyve,
nem magyar allampolgar gyermek Magyarorszag teriileten valo tartozkodas jogcimet igazolo 
es a tartozkodasra jogositd okirata,
sajatos nevelesi igenyu gyermek eseten szakertoi bizottsag szakertoi velemenye.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo Jozsefvarosi Ovodakban a 
jelentkezes ideje:

Az online jelentkezes ideje: 2022. aprilis 25-tdl majus 6-ig.

A szemelyes jelentkezes ideje: 2022. majus 9-13.

Hetfd: 7:30 -17 oraig
Kedd: 7:30 -14 oraig

Szerda, csiitortdk: 13-17 oraig
Pentek: 7:30 -12 oraig

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo Jdzsefvarosi Ovodak 
szekhely-es tagovodainak elerhetosege:

Jdzsefvarosi Ovodak
Ovodak Cim: Email: Vezetd neve / telefon:

1. Csodasziget 
Tagovoddja 1083 Bp.Tdmdu, 38/A. csodasziget8@gmail.com

Kovacs Melinda Marta 
06-20/665-8744

2. Gyerek- Virdg 
Tagovoddja

1082 Bp. Baross u.
111/b. gyerekvirag@gmail.com Kocsisne Juhasz Eva 

06-20/399 7680

3. Tiinderkert 
Tagovoddja 1081 Bp. Kun u. 3. hetszmviragovi08@gmail.com Pajor Attilane 

06-20/535 3558

4. Katica
Tagovoddja

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

5. Mesepalota 
Tagovoddja

1085 Bp. Somogyi B.
u. 9-15. meseovi03@gmail.com Tarbane Kerekes Agnes 

06-20/965 7623

6. Szekh elyo voda 1084 Bp. Tolnai Lajos 
u. 7-9.

tolnaiovoda08@gmail.com Lintneme Nagy Eszter 
06-20/406 6834

7. Pitypang
Tagovoddja

1087 Bp. Szdzados ut 
12-14. pitypangovi08@gmail.com

Nagy Judit 
06-20/263 2129

8. Szdzszorszep 
Tagovoddja 1086 Bp. Szuz u. 2. szazszorszepovoda@gmail.com Csabaine Lampert Agnes 

06-20/667 0413

9. TA-TI-KA 
Tagovoddja

1088 Bp. Rdkdczi ut
15. ovoda.tatika@gmail.com Kissne Bagi Magdolna 

06-20/222 5935

10. Vdrunk Rad 
Tagovoddja 1086 Bp. Csobanc u. 5. csobiovi@gmail.com

S6fi-0sz Veronika 
06-20/424-6249

11. Virdgkoszoru 
Tagovoddja 1083 Bp. Baross u. 91. vkoszoru08@gmail.com Zuhatagi-Fesu Stella 

06-20/406 6834

• Az ovodak felveteli kdrzetei megtekinthetok az alabbi honlapokon: www.iozsefvaros.hu, 
www.08egyesitettovoda.hu

• A Budapest Fovdros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo 
Jozsefvarosi Ovodak szekhely- es tagovodaiban az alaptevekenysegehez kapcsolodoan Nkt. 4.
§ (25) pontja szerint, a kiilonleges banasmodot igenyld mozgasszervi fogyatekos, az 
erzekszervi (latasi) fogyatekos, az erzekszervi (hallasi) fogyatekos, az ertelmi fogyatekos, 
tobb fogyatekossag egyuttes elofordulasa eseten a halmozottan fogyatekos ertelmi es 
beszedfogyatekos, az erzekszervi (latasi) es beszedfogyatekos, az erzekszervi (latasi), 
ertelmi fogyatekos gyermekek nevelesere is sor keriil, tovabba a Jdzsefvarosi Ovodak 
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szekhelyovodaja es minden tagovodaja ellatja a beszedfogyatekos, az autizmus spektrum 
zavarral kiizdo es egyeb psziches fejlodesi zavarral (siilyos tanulasi, figyelem- vagy 
magatartasszabalyozasi zavarral) kiizdo sajatos nevelesi igenyii gyermekek neveleset is.

• A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo 
Jozsefvarosi Ovodak szekhely- es tagdvodai ovodai neveles kereteben magyar nyelven 
roma kulturalis nevelest is vegeznek.

• A sziildnek 2022. aprilis 15. napjaig van lehetosege kerni a gyermek felmenteset az 
ovodai foglalkozason valo reszvetel alol, a Budapest VIII. keriileti lakohellyel, vagy lakohely 
hianyaban tartozkodasi hellyel rendelkezd gyermek eseteben a Budapest Fovaros 
Kormanyhivatala VIII. Keriileti Hivatalatol (1082 Budapest, Baross utca 76.). A napi negy 
oraban ovodai nevelesre kotelezett gyermek sziildje, ha gyermeke az ovodakotelezettseget 
kulfbldon teljesiti, 2022. majus 28. napjaig irasban ertesitenie kell az Oktatasi Hivatalt (1055 
Budapest, Szalay utca 10-14. Az Oktatasi Hivatal a bejelentesekhez elektronikus urlapot 
biztosit, amely az alabbi honlapon elerhetd: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre tavozas_bejelentese
A napi negy oraban ovodai nevelesre kotelezett, az ovodaval jogviszonyban allo gyermek 
sziildje, ha gyermeke az ovodakotelezettseget a jovoben kiilfoldon teljesiti, eldzetesen koteles 
ertesiteni az dvodavezetot /Nkt. 8. § (2) bekezdes, EMMI rendelet 20. § (2) bekezdes/. A 
kotelezo ovodai nevelesben valo reszvetel alol felmentett, harom eves kort betdltbtt, valamint 
az Nkt. 8. § (1) bekezdese szerinti harmadik eletevet be nem tbltdtt gyermek sziildje a nevelesi 
ev kozben kerheti felvetelet az dvoda vezetojenel, annak erdekeben, hogy a gyermek reszt 
vehessen az ovodai foglalkozasokon /EMMI rendelet 20.§ (2c)/.

• A Jozsefvarosi Ovodak intezmenyvezetoje az ovodai felveteli, atveteli kerelemnek helyt add 
ddnteset irasban, a kerelem elutasitasara vonatkozo ddnteset hatarozati formaban legkesobb 
2022. junius 12. napjaig kdzli a sziildvel. /EMMI rendelet 20. § (4) bekezdes, 20. § (la) 
bekezdes h) pont/. A szuld, amennyiben azt az ovodai beiratkozaskor - az elektronikus 
elerhetosegenek megadasaval - kerte, elektronikus uton ertesitest kap arrdl, hogy a gyermeke 
ovodai felvetelt nyert vagy felvetele elutasitasra kerult.

A jogorvoslati eljaras szabalyai: Az dvoda dbntese ellen jogszabalysertesre, az intezmeny belsd 
szabalyzatanak megsertesere vagy erdekserelemre hivatkozassal a sziilo a kdzlestol, ennek hianyaban 
a tudomasara jutasatol szamitott tizendt napon belul eljarast indithat az ovodavezetonel. Az 
ovodavezeto az eljarast inditd kerelmet az iigy osszes irataval - elbiralas celjabol - megkiildi a 
fenntartd onkormanyzat neveben masodfokon eljaro jegyzohoz. A sziilo a masodfoku dontest a 
kozigazgatasi iigyben eljaro birdsag elott megtamadhatja, a keresetlevelet a birdsagnal kell benyujtani 
jogszabalysertesre, erdekserelemre hivatkozassal. /Nkt. 37-38. §/

Az dvodaztatasi kotelezettseg nem teljesitese eseten alkalmazhato jogkovetkezmenyek:
Az a sziilo vagy torvenyes kepviseld, aki a sziildi feliigyelete vagy gyamsaga alatt allo gyermeket 
kello idoben az ovodaba nem iratja be, a szabalysertesekrol, a szabalysertesi eljarasrbl es a 
szabalysertesi nyilvantartasi rendszerrol szdlb 2012. evi II. torveny 247.§ (1) bekezdes a) pontja 
alapjan szabalysertest kovet el.

Ha az ovodakoteles gyermek egy nevelesi evben ot nevelesi napnal tobbet mulaszt igazolatlanul, az 
dvoda vezetoje ertesiti a gyermek tenyleges tartozkodasi helye szerint illetekes csalad-es 
gyermekjoleti kozpontot, csaladbol kiemelt gyermek eseten a gyermekvedelmi szakszolgalatot; ha a 
gyermek igazolatlan mulasztasa egy nevelesi evben eleri a husz nevelesi napot, az dvoda vezetoje 
haladektalanul ertesiti a gyermek tenyleges tartozkodasi helye szerint illetekes gyamhatosagot, a 
csalad- es gyermekjoleti kozpontot, csaladbol kiemelt gyermek eseten a gyermekvedelmi 
szakszolgalatot. /EMMI rendelet 51 .§ (4)-(4c)/

Budapest, 2022. marcius 25.

Pikd Andras 
polgarmester
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