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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi

-

Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságvéleményezi
X
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság
_
véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi
Határozati javaslat a bizottság számára:
Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek
az előterjesztés megtárgyalását.
Tisztelt Képviselő-testület:
I.
Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
Az emberi erőforrások minisztere a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat (a továbbiakban: EMMI
határozat) 1. pontjában döntött arról az eljárásról, amit a veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021.
nevelési évre történő óvodai beiratkozások során alkalmazni kell.
Az EMMI határozat az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
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A 2020/2021-es nevelési évre szóló óvodai beiratkozással kapcsolatos tájékoztatást az előterjesztés
2. számú melléklete tartalmazza, mely HIRDETMÉNY a 2020/2021. nevelési évre szóló óvodai
beiratkozáshoz kapcsolódó hirdetmény. 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. április 06-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) bekezdés a) és b) pontja
szerint a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő
eljárásról közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, továbbá közlemény vagy
hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján. A Rendelet 20. §
(la) 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.
Azonban tekintettel a fenti törvénnyel és kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet fennállására 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, ezért a döntés meghozatalára a
polgármester jogosult.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz.
A fentiek alapján javasolom a 2020/2021-es nevelési évre szóló óvodai beiratkozás előkészítésére
vonatkozó döntést, kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Mellékletek:
1.számú melléklet 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat
2. számú melléklet HIRDETMÉNY a 2020/2021. nevelési évre szóló óvodai beiratkozáshoz
3. számú melléklet visszavonó polgármesteri döntés tervezete
4. számú melléklet polgármesteri határozat tervezete
1. HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület.../2020. (IV. ....)
számú határozata
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
a 104/2020. (111.26.) számú határozatot hatályon kívül helyezi és visszavonja.
Határidő: 2020. április 06.
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A
döntés végrehajtását végző szervezeti egység:
Humánkapcsolati Iroda, Napraforgó Egyesített Óvoda

Humánszolgáltatási

Ügyosztály

Budapest, 2020. április
Pikó An*ás
polgármester
2. HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület.../2020. (IV. ....)
számú határozata
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 és módját a veszélyhelyzetre tekintettel, a 7/2020.
(111.25.) EMMI határozatban foglaltak szerint határozza meg, az óvodai jogviszony
létesítésével összefüggő eljárásról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti HIRDETMÉNY
a 2020/2021. nevelési évre szóló óvodai beiratkozáshoz hirdetményben ad tájékoztatást.
2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti hirdetmény 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 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. április 06. 2.-3. pont esetében: 2020. április 07. Józsefváros
honlapján és a Napraforgó Egyesített Óvoda honlapján, 2020. április 10. Józsefváros újságban
történő közzétételre.
A
döntés végrehajtását végző szervezeti egység:
Humánkapcsolati Iroda, Napraforgó Egyesített Óvoda

Humánszolgáltatási

Ügyosztály

Budapest, 2020. április
Pikó Andras
polgármester
Törvényességi ellenőrzés:

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet
jegyző
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1. sz. melléklet

az emberi erőlbrrások minisztere
EMMI határozata
*./2020. (III.

a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint iiltalkinöN iskolai
beiratkozásról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVII1. törvény 51. § (4) bekezdés a) pontjáhan meghatározott hatáskörömben eljárva -ligyelenunel a veszélyhelyzet kiliirdeteseről szóló 40/2020. (Ill. 11.) Korm. rendeletre — a
következő határozatot hozom:
1. A veszélyhelyzetm tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások
során a következőképpen kell eljárni:
a) Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező
felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló
szándékának bejelentését -- a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének ás
címének megjelölesével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt
esetben személyesen - az :attain választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig
fogadja.
b) A körzettel nem rendelkező óvoda az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020.
április 2 - április 20. között tartja. Az óvoda az a alpontban foglalt
szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan a veszélyhelyzet által megkövetelt
egészségügyi szempontokra figyelemmel — elkészíti a beiratkozások időpontjára
vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja.
c) A körzettel nem rendelkező óvoda a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április
20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek
kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét
bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.
cl) A kötelező felvételt biztosító óvoda — szükség szerint a település többi kötelező
felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartájával egyeztetett módon —2020.
április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem
érkezett jelzés tyro!, bogy más óvoda felvette.
e) A kötelező felvételt biztosító óvoda a cl,) alpontban foglalt felvételi döntésről
értesíti a szülőt, a gyermek felvételét pedig bejelenti a köznevelés információs
rendszerébe. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a
gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.
fi Ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után
további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott
szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan — a veszélyhelyzet anal megkövetelt
egészségügyi szempontokra figyelemmel beiratkozási beosztást készít, ennek
alapján a szülőt a beiratkozás részére rendelkezésre álló időpontjairól
haladéktalanul tájékoztatja. Kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem
tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről
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írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét
biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét bejelenti a köznevelés
Információs rendszerébe.
2. A veszélyhelyzetre tekintettel a 202012021. tanítási évre történő általános iskolai
beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:
a)

Ha a szülő item a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét
beíratni, akkor erre irányuló sztindékának bejelentését — a kötelező felvételt
biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton,
telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen — az általa választott
általános iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja. Ezt a KRETA-val rendelkező
intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.
/i) A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a
beiratkozást 2020. április 6 - április 24. között tartja. Az általános iskola az a)
alponthan foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan — a veszélyhelyzet
által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel — elkészíti a
beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul
tájékoztatja. Ezt a KRÉTA-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével
bonyolítják le.
c) A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb
2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az
érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a
multi felvételét bejelenti a köznevelés intbrmációs rendszerébe.
cl) A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból
felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában new érkezett
jelzés arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti
gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a
202012021. tanítási év első napján kerül nor.
a kötelező felvételi biztosító általános iskola a felvételi kötelezettsége
teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint
hozzá eljuttatott szándéknyílatkozatok alapján folyamatosan — a veszélyhelyzet
által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel — elkészíti
beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul
tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó
gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, 65 erről írásban
értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító
általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés
informáciás rendszerébe.
3. A kijelölt óvoda, a kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. it ills 28-ig
hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülöl.
4.

A gyermek általános iskolai felvételéről szóló értesítésben az állami iskola felkéri a
szülőt, hogy legkésőbb kéj heten belül nyilatkozzon arról, bogy gyermeke számára hit- és
erkölcstan vagy etika óra, továbbá hit- es erkölestan tantárgy választása eseten melyik
egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri.
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5.

lArondelem e határozat azonnali végrehajtását.

Budapest, MO. rnáreius

Prof.-Dr. Kásler Mild&
embed efforrások minisztere
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2. számú melléklet
HIRDETMÉNY
a 2020/2021. 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-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 annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét
betölti, 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!.
Nevelési év: szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak /Nkt. 4. § 19.
pont!.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák: Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda székhely óvodája és
12 tagóvodája.
VESZÉLYHELYZETRE tekintettel
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák:
2020. április21-ig hivatalból felveszik azon érintett gyermekeket, akik rendelkeznek
Budapest VIII. kerületi lakóhellyel, vagy lakóhely hiányában Budapest VIII. kerületi
tartózkodási hellyel, és aki vonatkozásában nem érkezik jelzés arról, hogy más óvoda felvette,
továbbá a felvételi döntésről értesítik a szülőt, a gyermek felvételét pedig bejelentik a
köznevelés információs rendszerébe. A beiratkozáshoz szükséges iratokat a gyermek első
óvodai nevelési napján kell bemutatni a szülőknek.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek nevére kiállított személyazonosságot 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 és oltási könyve,
- nem magyar állampolgár gyermek Magyarország területén való tartózkodás jogcímét
igazoló és a tartózkodásra jogosító okirata,
sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakértői bizottság szakértői véleménye.
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák:
2020. április 17-ig fogadják azon Budapest VIII. kerületben, vagy kerületen kívül lakó
gyermekek szülőjének bejelentését — a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének
megjelölésével -, akik nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szándékoznak beíratni
gyermeküket, elektronikus úton (e-mail), továbbá munkanapokon 8-16 óráig telefonon,
vagy különösen indokolt esetben a szerdai ügyeleti napokon 8-16 óráig személyesen, az
alábbi elérési helyeken:

Óvodák
1. Csodasziget
2.

GyerekVirág

Cím:

Email:

1083 Bp. Tömő u. 38/A. csodaszigetlagovoda@gmail.com
1082 Bp. Baross u.
111/b.

3. Hétszínvirág 1081 4 . Kun u. 3.

gyerekvag@gmail.com
hetszinvirag.ovoda08e,gmai1.com

1089 Bp. Vajda Peter
katicaovoda08@gmail.com
a. 31
1089 Bp. Bláthy Ottó u. kincskereso.tagovoda@gmail.com
5. Kincskereső'
35
1085 Bp. Somogyi B. u.
meseov 03@gmail.com
6. Mesepalota 945.

4. Katica

,
7. Napraforgó

a. 7_ 9.

1084 Bp. Tolnai Lajos

tolnaiovoda08@gmad.com

8. Napsugár

1086 Bp. Dankó a. 31.

napsugarovoda08@gmail.com

9 ' Pitypang

1087 Bp. Százados fit
12-14.

pitypangovi08@gmail.com

10. Százszorszép 1086 Bp. Szűz a. 2.

szazszorszepovoda@gmail.com

11. Tit-TT-KA

1088 Bp.Rákóczi út 15.

ovoda.tatika@gmail.com

12. Várunk Rád

1086 Bp. Csobánc u. 5.

csobiovi@gmail.com

13. Virágkoszorú 1083 Bp.Baross u. 91.

vkoszoru08@gmail.com

Vezető neve / telefon:
Matisz Lászlóné
06-20/938 3970
Pappné Antal Katalin
06-20/979 6804
Hadházi-Borsos Réka
06-20/535 3558
Magyari Krisztina
06-20/663 7417
Pajor Attiláné
06-20/399 7680
Tarbáné Kerekes Ágnes
06-20/965 7623
Bukva Lajosné
06-20/406 6834
Kocsisne Juhász Éva
06-20/399 7680
Nagy Judit
06-20/263 2129
Csabainé Lampert Agnes
06-20/667 0413
Kissné Bagi Magdolna
06-20/222 5935
Juhász Andrea
06-20/665 8744
Bukovicsné Nagy Judit
06-30/919 5484

A szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján, a veszélyhelyzet által megkövetelt
egészségügyi szempontokra különös figyelemmel, a Napraforgó Egyesített Óvoda
igazgatója elkészíti az óvodai jelentkezés időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az
érintett szülőket haladéktalanul értesíti. Az óvodák a józsefvárosi lakóhellyel, vagy annak
hiányában józsefvárosi tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek felvételéről 2020. április
21-ig, a nem józsefvárosi lakos gyermekek felvételéről pedig 2020. április 30-ig döntenek, a
döntésről értesítik a szülőt, a nem józsefvárosi lakos gyermek esetében a felvételétről értesítik
kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermekek felvételét bejelentik a
köznevelés információs rendszerébe.
A 3. életévüket 2020. augusztus 31. napjáig betöltő gyermekek óvodába történő felvételét
józsefvárosi lakos gyermekek esetében az óvodák hivatalból, vagy a szülő kérésére egyéni
elbírálás alapján 2020. április 21. napjáig, a kerületen kívüli lakos gyermekek óvodai
felvételét pedig egyéni elbírálás alapján 2020. április 30. napjáig bejelentik a köznevelés
információs rendszerébe. A szülőnek 2020. május 25. napjáig van lehetősége kérni a
gyermek felmentését az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, a Budapest VIII. kerületi
lakóhellyel, vagy lakóhely hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében a
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalától (1082 Budapest, Baross utca
76.), továbbá a szü1őnek2020. május 6. napjáig írásban értesítenie kell az Oktatási Hivatalt
(1055 Budapest, Szalay utca 10-14.), amennyiben gyermeke külföldön fog óvodába járni.
/Nkt. 8. § (2) bekezdés, Rendelet 20. § (2) bekezdés/
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 dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni

8

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 határnapját
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel /Rendelet 20. § (9) bekezdés!. A szülő
gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási,
világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat
óvodát. /Nkt.72. § (2) bekezdés/
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodák:
Napraforgó Egyesített Óvoda
1083 Budapest, Tömó' u. 38/A.
I) Csodasziget Tagóvodája
1082 Budapest, Baross ii. 111/b.
2) Gyerek-Virág Tagóvodája
1081 Budapest, Kun Id. 3.
3) HétszínvirtigTagóvoditja
1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.
4) Katica Tagóvodája
1089 Budapest, Bláthy Ottó U. 35
5) Kincskereső' Tagóvodája
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.
6) Mesepalota Tagóvodája
Óvoda
/székhely/
1084 Budapest, Tolnai Lajos ii. 7-9.
7) Napraforgó Egyesített
1086 Budapest, Dankó u. 31.
8) Napsugár Tagóvodája
1087 Budapest, Százados út 12-14.
9) Pitypang Tagóvodája
1086 Budapest, Szűz tt. 2.
10)Százszorszép Tagóvodája
1088 Budapest, Rákóczi zit 15.
11)TÁ-TI-KA Tagóvodája
1086 Budapest, Csobánc ii. 5.
12)Várunk Rád Tagóvodája
1083 Budapest, Baross u. 91.
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-,
Várunk Rád- és Virágkoszorú
Mesepalota-, Napsugár-, Százszorszép-,
Tagóvoda.

9

Az óvoda vezetője a 2020/2021. nevelési évre szóló hivatalból történő óvodai felvételről,
valamint a felvételi kérelmek egyéni elbírálásáról hozott döntését 2020. május 21. napjáig
írásban közli a szülőkkel.
A jogorvoslati eljárás szabályai: Az óvoda döntése ellen jogszabálysértésre, az 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 közléstől
számított 15 napon belül, a keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani jogszabálysértésre,
érdeksérelemre hivatkozással. /Nkt. 37-38. §/
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
Ha az óvodaköteles gyermek egy nevelési évben öt nevelési napnál többet mulaszt
igazolatlanul, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóságot és gyermekjóléti szolgálatot, 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.
Budapest, 2020. április
Pikó András
polgármester
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BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIK() ANDRÁS

POI

CÁRMESTER

3. számú melléklet

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
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- es hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva a 104/2020. (III. 26) számú határozatot vis s z a v on o m.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:
Humánkapcsolati Iroda, Napraforgó Egyesített Óvoda
Határidő: 2020. április 06.

Humánszolgáltatási

Ügyosztály

Budapest, 2020. április 06.

Pikó Andras
polgármester
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BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
VJSU

PoIGAR

R

4. melléklet
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
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.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva ...../2020. (IV. 06.) számú határozatot hozom:
Pikó Andras polgármester úgy döntők, 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 és módját a veszélyhelyzetre tekintettel, a
7/2020. (III. 25.) EMMI határozatban foglaltak szerint határozom meg, az óvodai jogviszony
létesítésével összefüggő eljárásról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
HIRDETMÉNY a 2020/2021. nevelési évre szóló óvodai beiratkozáshoz hirdetményben adok
tájékoztatást.
2. az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti hirdetményt aláírom és gondoskodom annak
közzétételéről a Józsefváros honlapján és a Józsefváros újságban.
3. felkérem a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített
Óvoda igazgatóját, hogy az óvoda honlapján tegye közzé az előterjesztés 2. 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: I. pont esetében: 2020. április 07. 2.-3. pont esetében: 2020. április 07. Józsefváros
honlapján és a Napraforgó Egyesített Óvoda honlapján, 2020. április 10. Józsefváros újságban
történő közzétételre.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Napraforgó Egyesített Óvoda
Budapest, 2020. április 06.
Pikó Andras
polgármester

1082

udapol, Baru/3

u.

63

7. • Tclefen: 06 I 459 2100 • E r -ed: p Igarrn33-teejerzifvar

JÓZSEWAKOS

frn-Äüpfin

5.

hu

tjcckarcs hu

I DÖSBARÁT
ÖNKORMÁNYZAT

e-,

12

