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Tárgy: Javaslat a Napraforgó Egyesített óvodával kapcsolatos döntések meghozatalára, a 
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E . PINTÉR ERZSÉBET 
JEGYZÓ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság x 
véleményezi 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi . . 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási es Közterület-hasznosítási Bizottság - 
véleményezi 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi - 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klimavidelmi Bizottság Véleményezi - 

Határozati javaslat a bizottság számára:' ' 
valamint a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, 

javasolja a Képviselő-testület részére az előterjesztés 
A  Költségvetési is Pénzügyi Bizottság, 
Sport Es  Esélyegyenlőségi Bizottság 
megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényillás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  hároméves korú gyermekek  2020/2021.  nevelési évre szóló óvodai felvételét a 
veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi izempontolcra különös figyelemmel 
biztosította a Józsefvárosi önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített 
Óvoda székhelyóvodája és  12  tagóvodája.  A  nemzeti köznevelésről szóló  2011;  évi CXC. 
törvény alapján az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a fenntartó 
határozza meg, továbbá engedélyezi az óvodai csoportokra jogszabály által megállapított 
maximális gyermeklétszám legfeljebb húsz winlékkal történő átlépését. 
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A 2020/2021.  nevelési évre szóló beiratkozási adatok ismeretében a Napraforgó Egyesített 
Óvoda kialakította a  2020.  szeptember I. napján indítani tervezett óvodai csoportokat, 
meghatározta a feladatellátáshoz szükséges álláshelyeket, és megküldte javaslatát fenntartói 
engedélyezés céljából. Az óvodai csoportok kialakítása előtt, az óvodai csoportszobák mérete 
alapján, felülvizsgálatra került a feladat ellátási helyenként felvehető maximális 
gyermeklétszám, mely szerint indokolt az alapító okirat módosítása  2020.  szeptember I. 
napjától. Az alapító okirat módosítását indokolja még az integráltan nevelhető autizmus 
spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek számának emelkedése is, 
ellátásuk érdekében további tagóvodák kijelölése szükséges az alapító okiratban. 

a) indítható óvodai csoportok száma  
A  Napraforgó Egyesített Óvoda  2020/2021.  nevelési évben indítható óvodai csoportjainak 
számát az Óvodaigazgató javas atät elfogadva, az alábbiak szerint javasolom  me  atároztű: 

óvodák 
Csoportok száma Csoportok száma 

Eltérés /engedélyezett/ /javasolt/ 
2019/2020-ban 2020/2021-ben 

Napraforgó 4 4 0 
Csodasziget 4 4 0 
Gyerek-Virág 4 4 0 . 
Hétszínvirág 4 4 0 
Katica 6 6 0 
Kincskereső 5 0 -5 
Mesepalota 5 5 0 
Napsugár 4 4 0 
Pitypang 6 6 0 
Százszorszép 6 6 0 
TÁ-TI-KA 5 4 -1 
Várunk Rád 4 4 0 
Virágkoszorú 4 4 0 
összesen: 61 55 -6 

Az  elmúlt évben  61  óvodai csoport indítását engedélyezte  a  Képviselő-testület.  Az  idén  55 
óvodai csoport indítása indokolt  a  beiratkozási adatok alapján kimutatható csökkenő 
gyerekszámra tekintettel. Ennek megfelelően  a  Kincskereső Tagóvodában öt óvodai csoport,  a 
TÁ-T1-KA  Tagóvodában pedig egy óvodai csoport szüneteltetésére kerül sor  a g020/2021. 
nevelési évben. 

b)  maximális csoportlétszám túllépése 
A  nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  25.  §  (7) 
bekezdése szerint, az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, 
maximális és átlaglétszámát a  4.  melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai 
osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám  (25 lb)  a nevelési év, illetve a 
tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal  (5  fővel) 
átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is,  ha  a 
nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.  A 
minimális létszámtól  (13  fő) csak akkor lehet eltérni,  ha  azt az óvodai, tanulói jogviszony 
nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja. Az Nkt.  4.  melléklete szerint 
óvodában a csoportlétszám minimum  13,  maximum  25,  átlag  20.  Az Nkt.  47.  §  (7)  bekezdése 
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szerint az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő 
sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), 
középsulYos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan 
fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, 
iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál,  ha  nevelés-oktatásuk a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt történik. 

A  Napraforgó Egyesített Óvodában  2020.  szeptember  1.  napján  1255  gyermek várható, az 
átlaglétszám  22-23  fő/óvodai csoport.  A  maximális csoportlétszám  (25 lb)  túllépésének 
engedélyét a Napraforgó Egyesített Óvoda igazgatója, a Mesepalota Tagóvoda alábbi két 
óvodai csoportja esetében kérte, mely oktatásszervezési indokokra tekintettel javasolt. 

  

2020.  szeptember 1-jén /tervezett/ 

 

eltérés az Nkt. 4.sz. 
tagóvoda neve: csoport: tényleges / számított melléklete szerinti 

  

létszám  (hi) max, csoport 

   

létszámtól (fő) 

Mesepalota Tagóvoda 1. csoport 25  /  26 1 
  4.  csoport 28  /  28 3 

 

c)  álláshelyek meghatározása 

Napraforgó Egyesitett 
(th  od a 

I  
4  
1 
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47; INOE 

Ällishelyek száma  2020/2021.  nevdési év (tervezni) 
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Igazgatóság 9,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 1,0 1,0 9,0 0,0 

• . óvodák k 
I. Napraforgó 17,0 1,0 8,0 1,0 

   

1,0 4,0 2,0 

   

0,75 17,75 0,75 

2. Csodasziget 18,5 1,0 8,0 1,0 

   

1,0 5,0 2,0 

   

0,75 18,75 0,25 

3. Gyerek-Virág 17,3 1,0 8,0 1,0 

   

1,0 5,0 2,0 

   

0,5 18,50 1,00 
4. Hétszinvirog 17,0 1,0 8,0 1,0 

 

1,0 0,5 1,0 4,0 2,0 

   

0,5 19.00 2,00 
5. Katica 26,5 1,0 12,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 7,0 2,0 

   

1,0 27,50 1,00 

6. Kincskcres6 21,3 

             

0,00 -21.50 
7. Mesepalota 21,0 1,0 10,0 1,0 

   

1,0 5,5 2,0 

   

0.5 21.00 0.00 
8. Napsugár 18,0 1,0 8,0 1,0 

 

1,0 

 

1,0 4,0 2,0 

   

0,5 18.50 0.50 
9. Pitypang 23,0 1,0 12,0 1,0 

   

1,0 7,0 2,0 

   

'  10 25,00 0,00 
10. Százszorszép 23,0 10 .12,0 1,0 

   

1,0 7,0 2,0 

   

1,0 25,00 0,00 
II. TÁ-TI-KA 21,0 10 8,0 10 

   

1,0 4.0 2,0 

   

0.5 17,50 -3,50 
12. Várunk Rád 17,0 .1,0 8,0 1,0 

   

1,0 5,0 1,0 

   

0,5 17.50 0.50 
13. Virágkoszot6 18,5 1,0 8,0 1,0 

   

10 5,0 2,0 

   

10 19,00 0,50 

 

Összesen: 272,3 15,0 110,0 12,0 1,0 3,0 1,0 12,0 62,5 23,0 2,0 2,0 1,0 9,50 234,00 -18,5 

   

142,0 97,5 14,5 254,0 
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A  Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma jelenleg  272,5  álláshely, 
melyet az elmúlt évben  61  óvodai csoportra engedélyezett a Képviselő-testület. Az idén  55 
óvodai csoportra  254,0  álláshely biztosítása indokolt. 

A  Kincskereső Tagóvoda  5  óvodai csoportjának  a 2020/2021.  nevelési évben tervezett 
szüneteltetése miatt, az engedélyezett  21,5  álláshelyből  15,5  álláshely elvonása javasolt.  'Az 
álláshely elvonás nem jár elbocsátással, az intézményen belül az üres álláshelyekre 
elhelyezésre kerülnek  a  dolgozók.  A  fennmaradó  6  álláshelyből  1  álláshely (gyógypedagógus) 
a  Hétszínvirág Tagóvodához,  0,5  álláshely (dajka)  a  Pitypang Tagóvodához,  0,5  álláshely 
(dajka) Katica Tagóvoda;  0,5  álláshely (dajka) Csodasziget tagóvoda  1  álláshely (dajka)  a 
Gyerek-Virág Tagóvodához,  1  álláshely (dajka)  a  Várunk Rád Tagóvodához  es 0,5  álláshely 
(pedagógiai asszisztens)  a  Virágkoszorú Tagóvodához;  0,5  álláshely ( pszichológus) Katica 
tagóvoda;  0,5  álláshely ( pszichológus) Hetszínvirág tagóvoda átcsoportosításra kerül  2020. 
szeptember  1.  napjával.  A 6  álláshely közül  1  álláshely (gyógypedagógus)  es 0,5  álláshely 
(pedagógiai asszisztens) önkent vállalt feladat,  3  álláshely (dajka)  2020.  augusztus  31.  napjáig 
államilag finanszírozott.  A 6  álláshely  (1  álláshely gyógypedagógus,  3,5  álláshely dajka,  0,5 
álláshely pedagógiai asszisztens,  1  pszichológus) fenntartása az óvodapedagógusok 
leterheltségének csökkentése,  a  kötelező óvodai nevelésen belül ellátott szociális feladatok  es 
a  színvonalas gyermekközpontú nevelés valamint,  a  sajátos nevelési igényű gyermekek 
fejlesztése érdekében indokolt. 

A TÁ-TI-KA  Tagóvodában  a  beiratkozott gyermeklétszámra tekintettel egy óvodai csoport 
szüneteltetésére kerül sor  a 2020/2021.  nevelési évben, ezért  3  álláshely  (2  álláshely 
óvodapedagógus,  1  álláshely dajka,) elvonása javasolt  2020.  szeptember  1.  napjától.:  Az 
álláshely elvonása nem jár elbocsátással,  a  dolgozók az intézményen belül az Üres 
álláshelyekre elhelyezésre kerülnek. 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetője az egyenletesebb és arányosabb feladat 
megosztás érdekében az engedélyezett létszámon belül az alábbi módosításokat kérelmezi: 

TÁ-TI-KA  tagóvodából  0,5  álláshely pedagógiai asszisztens áthelyezése  a  Hetsiínvirág 
tagóvodába tekintettel  a  feladat ellátás körének megváltozására.  A  Tagóvoda ellátja  2020. 
szeptember  01.  napjától az autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelését. 

Várunk Rád Tagóvodából  0,5  álláshely pedagógiai asszisztens áthelyezése a Napraforgó 
Tagóvodába az arányosabb feladatmegosztás érdekében. 

Pitypang Tagóvodából  0,5,  álláshely pedagógiai asszisztens álláshely áthelyezése a Napsugár 
tagóvodába a feladat ellátás körének megváltozására.  A  Tagóvoda ellátja  2020.  szeptember 
01.  napjától az autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelését. 

A  Csodasziget  0,25  általános munkás álláshely áthelyezése a Napraforgó tagóvodába 
arányosabb feladatmegosztás érdekében. 

A  fenti változtatások az engedélyezett álláshelyek számának változását nem eredményezi. 
Pénzügyi hatása nincs. 
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A 254,0  álláshelyből 
-  216,5  a jogszabályilag kötelezően előírt álláshely, melyből:  126  álláshely pedagógus  (15 
álláshely vezető,  110  álláshely óvodapedagógus,  1  álláshely pszichológus),  76  álláshely 
nevelő munkát segítő  (3  álláshely óvodatitkár,  55  álláshely dajka,  18  álláshely pedagógiai 
asszisztens), valamint  14,5  egyéb álláshely  (2  álláshely gazdasági ügyintéző,  2  álláshely 
munkaügyi ügyintéző,  1  álláshely informatikus,  9,5  álláshely általános munkás); 

-  37,5  önként vállalt feladatként a jogszabályilag kötelező álláshelyek száma feletti álláshely, 
melyből:  16  pedagógus  (12  fejlesztő pedagógus,  1  logopédus,  3  gyógypedagógus) és  21,5 
nevelőmunkát segítő  (9  óvodatitkár,  7,5  dajka,  5  pedagógiai asszisztens), melyet a központi 
költségvetés nem finanszíroz, így jelen javaslat elfogadása esetén az Önkormányzat a 
kötelező létszámon felül 17%-kal több álláshelyet biztosít a feladatellátásra. 

d) pedagógus bérpótlék bevezetése 
Önkormányzatunk kiemelten fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség biztosítását, az 
oktatásügy helyzetét, azon belül is az óvodákat, hiszen az oktatási-nevelési intézmények közül 
már csak azok fenntartója. Az elmúlt években egyre nagyobb mértékben jelentkezik az 
óvónő-hiány, mely kerületünkben is érezhető.  A  növekvő óvónő-hiány megfékezése, a 
kerületi óvodapedagógusi álláshelyek vonzóbbá tétele, a fluktuáció csökkentése, a pályakezdő 
óvodapedagógusok kerületbe vonzása, az inkluzív óvodai nevelés feltételeinek biztosítása 
érdekében javasolt bevezetni a józsefvárosi óvodai bérpótlékot a Napraforgó Egyesített 
Óvoda óvodapedagógusai (vezető, óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, 
pszichológus) részére.  A  bérpótlék  2020.  augusztus  01.  napjától kerül bevezetésre havi  40. 
000,-  Ft/fő összegben, a józsefvárosi óvodai nevelés biztosítása, a sikeres  es  eredményes 
integráció, a jelenleg a kerületben dolgozó óvónők és fejlesztőpedagógusok megtartása, 
leendő óvónők és fejlesztőpedagógusok részére a kerületben végzendő nevelési-oktatási 
munka vonzóbbá tétele érdekében önként vállalt feladatként. 

e) alapító okirat módosítása  
A  Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyén és  12  tagintézményében az óvodai csoportszobák 
mérete alapján felülvizsgálatra került a felvehető maximális gyermeklétszám, mely szerint 
2020.  szeptember  1.  napjától indokolt a köznevelési intézmény alapító okiratának  6.3. 
pontjában meghatározott feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám 
módosítása.  A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló  20/2012.  (VIII.  31.)  EMMI rendelet  2.  melléklete szerint az óvodai 
csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint  2  m2/fó. 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratának  4.3.  pontjában meghatározott 
alaptevékenység módosítása is szükséges tekintettel arra, hogy az autizmus spektrum zavarral 
küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését a Hétszínvirág Tagóvoda, a 
Katica Tagóvoda és a Napsugár Tagóvoda fogja ellátni,  2020.  szeptember I. napjától 
kezdődően.  A  feladatellátáshoz szükséges személyi ás tárgyi feltételek a kijelölt 
tagóvodákban biztosítottak. 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratát módosító dokumentumot  es  a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az előterjesztés I. számú melléklete tartalmazza. 

Az Nkt.  83.  §  (4)  bekezdése szerint, a fenntartó a köznevelési intézmény feladatának 
megváltoztatásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, a 
szülői szervezet véleményét, továbbá a  84.  §  (9)  bekezdés  c)  pontjában foglaltak szerint a 
települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését. 



A  Napraforgó Egyesített Óvoda alkalmazOtti közössége és szülői szervezete egyaránt 
kifejezte egyetértését  a  Napraforgó Egyesített Óvoda az alapító okirat  4.3  pontjában foglalt 
alapfeladatának módosításával, mely szerint  a 2020.  szeptember  1.  napjától  a  Napraforgó 
Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája, Katica Tagóvodája  es a  Napsugár Tagóvodája 
látja  el  az autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda székhely óvodája, továbbá  a  Gyerek-Virág,  a  Virágkoszorú,  a 
Kincskereső,  a  Várunk Rád,  a  Napsugár,  a  Hétszínvirág,  a  Mesepalota,  a TÁ-TI-KA,  a 
Csodasziget,  a  Százszorszép  es a  Katica tagóvodája alapító okirat  es  pedagógiai  program 
szerint, óvodai nevelés keretében roma kulturális nevelést végez magyar nyelven.  A 
Józsefvárosi  Roma  Önkormányzat egyetért  a  Napraforgó Egyesített Óvoda az alapító okirat 
4.3  pontjában foglalt alapfeladatának módosításával, mely szerint  a 2020.  szeptember  1. 
napjától  a  Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája,  a  Katica Tagóvodája és  a 
Napsugár Tagóvodája látja  el  az autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelését. 

Az alapító okirat szerinti alaptevékenység módosítása miatt,  2020.  szeptember I. hatállyal 
szükséges módosítani a Napraforgó Egyesített Óvoda szervezeti is működési szabályzatát és a 
pedagógiai programját is. Az Nkt.  26.  §  (1)  bekezdése szerint, a nevelő és oktató munka az 
óvodában a pedagógiai program szerint folyik, a pedagógiai programot a nevelőtestület 
fogadja el is az intézményvezető hagyja jóvá, a pedagógiai program azon rendelkezéseinek 
érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó 
egyetértése szükséges, a  83.  §  (2)  bekezdés i) pontja szerint, a fenntartó ellenőrzi a pedagógiai 
programot. 

A  fentiek szerint javasolom, hogy a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Napraforgó 
Egyesített Óvoda alapító okiratát módosító dokumentumot és a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, az előterjesztés  1.  mellékletében foglaltak szerint. 

II.  A  beterjesztés indoka 
A 2020/2021.  nevelési év indításához, a Napraforgó Egyesített Óvodák alapító okiratának 
módosításához  es  a józsefvárosi óvodai bérpótlék bevezetéséhez szükséges, hogy a döntést 
hozó meghozza döntését. 

Ill. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja az Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített Óvodára 
vonatkozóan a  2020/2021.  nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 
meghatározása, a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése, a  2020.  szeptember 
1.  napjától engedélyezett álláshelyek számának meghatározása, az alapító okirat módosítása a 
feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám, valamint az alapfeladat 
ellátásának  2026.  szeptember  1.  napjától történő változása miatt, továbbá a pedagógusok 
(vezető, óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus) 
bérpótlékának  2020.  augusztus  1.  napjával történő bevezetése. 

A  Kincskereső Tagóvoda  5  óvodai csoportjának szünetelése miatt  2020.  szeptember I. 
napjától az elvonásra kerülő  15,5  álláshely  202a  évben  (2020.09.01.-2020.11.30.) 16 372 
125,- Ft  (járulékokkal együtt) bérmegtakarítást eredményez,  2021.  évben  65 488 500,- Ft 
(járulékokkal együtt).  A Tä-Ti-Ka  Tagóvoda  1  csoportjának s •ztineteltetése  3  álláshely  (2 
pedagógus,  1  dajka)  2.709.041,-Ft  bérmegtakarítást eredményez,  2021  évben:  10.836.164.- Ft. 
A  bérmegtakarítás mindösszesen  2020.  évben  19 081166,- Ft, 2021.  évben  76 324 664,- Ft, 
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továbbá 2021-ben jelentkező  cafeteria  kiadási megtakarítás  18,5  före  3.219.000,- Ft  (összes 
bérjellegű kiadási megtakarítás  79.543.664,- Ft) 

Az óvodai pedagógus bérpótlék kifizetése járulékkal együtt (szociális hozzájárulás) 46.200,-
Ft/fó összeget jelent havonta önkormányzatunknak, melynek szükséges fedezete  2020. 
augusztus  1.  napjától a Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett  155  pedagógus álláshelyét 
(vezető, óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus) tekintve  (2020. 
augusztus  01.-2020.  augusztus 31.-ig)  7.161.000,-Ft  (járulékkal együtt) ,  2020.  szeptember  01. 
napjától az engedélyezett  142  pedagógus álláshelyet tekintve  19.681.200,- Ft  ( járulékkal 
együtt), összesen  26.842.200,- Ft  szükséges a  2020.  évi költségvetésben az óvodai pedagógus 
bérpótlék kifizetéséhez. Javaslom a fedezetet egyrészt az engedélyezett álláshely csökkentés 
miatti bérmegtakarítás terhére  (19.081.166,- ft),  másrészt az üres álláshelyek miatti év 
közbeni bérmegtakarítás terhére  (7.761.034,- Ft)  biztosítani. 
Az óvodai bérpótlék kifizetéséhez szükséges fedezet  2021.  évben és azt követő években 
évente  78.724.800,- Ft,  melyre előzetes kötelezettségvállalást javaslok a Kincskereső 
Tagóvoda  5  óvodai csoportjának szünetelése miatti megtakarítás terhére. 

IV.  Jogszabályi környezet 
A  nemzeti köznevelésról szóló  2011.  évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  61.  §  (3) 
bekezdése szerint az óvodákban alkalmazott vezetők kötelező létszámát az I. melléklet, az 
óvodákban foglalkoztatott nevelő munkát segítők finanszírozott létszámát a  2.  melléklet 
határozza meg. Az Nkt.  61.  §  (3)  bekezdése szerint az óvodapszichológus kötelező létszámát 
az óvoda gyermeklétszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy  500  gyermekenként 
egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott óvodapszichológust kell 
alkalmazni. 

Az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény (a továbbiakban:  ;Mu.) 8.  §  (1) 
bekezdése alapján költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzat, melyről 
alapító okiratban kell rendelkezni:  A 8/A.  §  (2)  bekezdése, alapján az alapító okiratot és annak 
módosítását az alápító szerv adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány 
alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult személy e tevékenységében nem 
helyettesíthető.  A 9.  § a) pontja szerint,  ha  törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési 
szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlását jelenti:a költségvetési szerv alapítása, 
átalakítása és megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak módosítása, valamint a 
megszüntető okirat kiaclágára vonatkozó hatáskör (a továbbiakban együtt: alapítói jogok) 
gyakorlását.  A 9/A.  §  (1)  bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet eltérő 
rendelkezésének hiányában az irányító szervnek címzett irányítási hatásköri az irányító szerv 
vezetője gyakorolja. 

A  Képviselő-testület hatáskörét az Nkt.  83.  §  (2)  bekezdés a) és  d)  pontja határozza meg, 
mely szerint a fenntartó e törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény 
alapfeladatának módosításáról, és meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát. 

Az Mötv.  46.§ (1)  bekezdés alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az Mötv. 
50.  § alapján a határozat elfogadásához minősített többség szükséges. 

Melléklet:  
I. számú melléklet Alapító okiratot módosító dokumentum, Alapító okirat 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 
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Kérjük az alábbi  1. -3.  számú határozati javaslatok elfogadását. 

1.  számú Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének.../2020. 
(VII.  16.)  számú határozata 

a  2020/2021.  nevelési évben Napraforgó Egyesített Óvodában indítható óvodai csoportok 
számának meghatározásáról és a maximális óvodai csoportlétszám túllépésének 

engedélyezéséről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1.)  a  2020/2021.  nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a fenntartá:sában működő 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvodára vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Óvodák Csoportok száma 
2020/2021-ben 

1 Napraforgó Egyesített Óvoda székhelyóvoda ' 4 

2 Napraforgó Egyesített Óvoda Cs' odasziget Tagóvodája 4 
3 Napraforgó Egyesített Óvoda Gyerek-Virág Tagóvodája 4 

4 Napraforgó Egyesített Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda 4 

5 Napraforgó Egyesített Óvoda Katica Tagóvodája 6 
6 Napraforgó Egyesített Óvoda Kincskereső Tagóvodája 0 
7 Napraforgó Egyesített Óvoda Mesepalota Tagóvodája 5 

8 Napraforgó Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája 4 

9 Napraforgó Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodája 6 
10 Napraforgó Egyesített Óvoda Százszorszép Tagóvodája 6 
11 Napraforgó Egyesített Óvoda  Tit-TI-KA  Tagóvodája 4 
12 Napraforgó Egyesített Óvoda Várunk Rád Tagóvodája 4 

13 Napraforgó Egyesített Óvoda Virágkoszorú Tagóvodája 4 
összesen: 55 • 

2.)  a  2020/2021.  nevelési év indításánál a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a 
fenntartásában működő  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
Napraforgó Egyesített Óvodára vonatkozóan az alábbiak szerint engedélyezi: 

tagóvoda neve: csoport: 

2020.  szeptember 1-jén /tervezett/ 

tényleges / számított 
létszám (fő) 

eltérés az Nkt. 4.sz. melléklete szerinti max. 
csoport létszámtól (fő) 

Mesepalota Tagóvoda 1.  csoport 25  /  26. 1 
4.  csoport 28  /  28 3 



3.) a./ a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített 
Óvoda engedélyezett álláshelyeinek számát  18,5  álláshellyel csökkenti, így az 
engedélyezett álláshelyek számát  254,0  álláshelyben —  142,0  álláshely pedagógus  (1 
igazgató,  3  igazgató-helyettes,  11  tagóvoda-vezető,  110  óvodapedagógus,  12  fejlesztő 
pedagógus,  1  logopédus,  3  gyógypedagógus,  1  pszichológus),  97,5  álláshely 
nevelőmunkát segítö  (12,0  álláshely óvodatitkár,  62,5  álláshely dajka,  23,0  álláshely 
pedagógiai asszisztens) és  14,5  egyéb  (5  álláshely adminisztratív ügyintéző,  9,5  álláshely 
általános munkás) - határozza meg  2020.  szeptember  01.  napjától. 

4.) felkéri a Napraforgó Egyesített Óvodák intézményvezetőjét, hogy a készítse el az 
intézmény szakmai programjának, valamint szervezeti is működési szabályzatának 
módosítását fenntartói jóváhagyás céljából. 

Felelős: I.  —2., 4.  pont esetében Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetője,  3.  pont 
esetében polgármester 
Határidő:  1.  -  2.  és  3.  pont esetében:  2020.  szeptember  1., 4.  pont esetében:  2020.  szeptember 
30. 

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

számú Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020.  (VII.  16.)  számú határozata 

a Napraforgó Egyesített Óvodában a pedagógus bérpótlék  2020.  augusztus  1.  napjától 
történő megállapításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1.) 2020.  augusztus  1.  napjától a pedagógus munkakörben dolgozók és a pszichológus részére 
bérpótlékot állapít meg határozatlan időre önként vállalt feladatként  40.000,-  Ft/fő/ho 
összegben a fenntartásában működő  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvodára vonatkozóan. 

2.) a) a határozat  1.  pontjában foglaltakra  26.842;0  ezer Ft-ot biztosít a Napraforgó Egyesített 
Óvoda költségvetésében egyrészt az engedélyezett álláshely  18,5  fő csökkentés miatti 
bérmegtakarítás terhére  19.081,0  ezer  Ft,  másrészt az üres álláshelyek miatti év közbeni 
bérmegtakarítás terhére  7.761,0  ezer  Ft  összegben, 

b) a határozat  1.  pontjában foglaltak miatt előzetesen kötelezettséget vállal 2021-től 
határozatlan időre önként vállalt feladatként évente  78.725,0  ezer  Ft  összegben, 

c) a határozat  2.  a) pontjában foglaltak miatt a  „70100  Napraforgó EgyeSitett Óvoda" cím 
— kötelező feladat — személyi juttatások előirányzatáról  23.240,0  ezer Ft-ot, a munkaadót 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról  3.602,0  ezer Ft-ot 
átcsoportosít ugyan ezen cím és kiemelt előirányzat önként vállalt feladat előirányzatára, 

d) az Önkormányzat kiadás  „11108-02  Költségvetési támogatások, 
intézményfinanszírozás" címen belül a finanszírozási működési kiadások/központi, 
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irányítószervi támogatás folyósítása - kötelező feladat - előirányzatáról  26.842,0  ezer Ft-
ot átcsoportosít az önként vállalt feladat előirányzatára. 

3.  a) felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletkövetkező módosításánál a 
határozat  2.  a) pontjában foglaltakat vegye figyelembe, 

b)  felkéri a polgármestert, hogy 2021-től évente a  „70100  Napraforgó Egyesített Óvoda-
címkódon a határozati javaslat  2. b)  pontjában foglalt fedezet betervezéséről 
gondoskodjon. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1.  pont esetében  2020.  augusztus  1., 2.  pont esetében  2020.  július  16., 3.  pont 
esetében a költségvetési rendelet következő módosítása, valamint a következő évek 
költségvetésének tervezése 

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

3.  számú Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület 
...../2020.  (VII.  16.)  számú határozata 

a Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratinak módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1.) elfogadja az előterjesztés  1.  számú melléklete szerinti Napraforgó Egyesített Óvoda 
alapító okiratot módosító dokumentumot és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító okiratát, melyek  2020.  szeptember I. napjával lépnac hatályba. 

2.) felhatalmazza a polgármestert a határozat  1.)  pontjában meghatározott alapító okiratot 
módosító dokumentum aláírására és a  Magyar  Államkincstár esetleges hiánypótlási 
felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem 
lehet ellentétes  es  az alapító okiratot lényegi - helyreigazítási kérdésnek nem minősülő 
- kérdésekben nem módosíthatja. 

3.) felkéri a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetőjét, hogy készítse el az 
intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítását, a határozat I. 
pontjában foglaltakra tekintettel,és fenntartói jóváhagyás céljából terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

4.) felkéri a Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetőjét, hogy készítse el az 
intézmény pedagógiai programjának módosítását, a határozat I. pontjában foglaltakra 
tekintettel, és fenntartói egyetértés céljából terjessze a Képviselő-testület elé, 
amennyiben a módosítás miatt a fenntartóra többletkötelezettség hárul. 
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Felelős:  1. -2.  pont esetében: polgánnester,  3. -4.  pont esetében: Napraforgó Egyesített Óvoda 
intézményvezetője 
Határidő:  1. -4.  pont esetében:  2020.  augusztus  31., 

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

Budapest, 2020.  július • 

ikó András dr. Eröss Gábor 
polgármester alpolgármester 

Tö nyességi ellenőrzés: 

Ii 

Czulckemé dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 



1.  számú melléklet 
Okirat száma: 20200801/Mód/5 

Módosító okirat 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda 
2019.  május  22.  napján kiadott,  20190801/A/4  számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  8/A.  §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011.  évi CXC. törvény  21.  §  (3)  bekezdése alapján - a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete /2020.  (VII.16.) számú határozatára 
figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

1. Az  alapító okirat  4.3.  pontjában az alábbi szövegrész 

A  nemzeti közneirelésről szóló CXC. törvény  (a  továbbiakban: köznevelési törvény)  8.  §  (1) 
bekezdése alapján az óvoda  a  gyermek hároméves korától  a  tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény, ahol - e törvény  5.5 (1)  bekezdés  a)  pontjában meghatározottak szerinti 
- óvodai nevelés folyik.  Az  intézmény  a  nevelőtestület által elfogadott pedagógiai  program 
alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő  program). A  Napraforgó óvodában,  a  Gyerek-
Virág,  a  Virágkoszorú,  a  Kincskereső,  a  Várunk Rád,  a  Napsugár,  a  Hétszínvirág,  a 
Mesepalota,  a TA-T1-KA,  a  Csodasziget,  a  Százszorszép és  a  Katica tagóvodában óvodai 
nevelés keretében végzik  a  roma kulturális nevelést magyar nyelven.  A  szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján ellátják  a  köznevelési törvény  4.§ 25.  pontja szerint:  a 
különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi fogyatékos /Virágkoszorú,  TA-TI-KA),  az 
érzékszervi (látási) fogyatékos /Hétszinvirág, Csodasziget/, az érzékszervi (hallási) 

• fogyatékos /Pitypang, Százszorszép/, az értelmi fogyatékos /Napsugár, Csodasziget/,  a 
beszédfogyatékos /Napraforgó, Várunk Rád, • Napsugár, Hétszfrivirág, Mesepalota, 
Csodasziget, Katica/, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén  a  halmozottan 
fogyatékos értelmi és beszédfogyatékos /Napsugár, Csodasziget/, az érzékszervi (látási) és 
beszédfogyatékos /Hétszínvirág, Csodasziget/, az érzékszervi (látási), értelmi és 
beszédfogyatékos /Csodasziget/, az autizmus spektrum zavarral küzdő /Kincskereső/, 
továbbá  a  Napraforgó Egyesített Óvoda és minden tagóvodája ellátja az egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését  is. 

helyébe az alábbi 

A  nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény  (a  továbbiakban: köznevelési törvény)  8.  §  (1) 
bekezdése alapján az óvoda  a•  gyermek hároméves korától  a  tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény, amely  a  gyermeket fokozatosan,  de  különösen az utolsó évben az iskolai 
nevelés-oktatásra készíti fel.  Az  intézmény  a  nevelőtestület által elfogadott pedagógiai 
program  alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő  program). A  Napraforgó székhely 
óvodában,  a  Csodasztget,  a  Gyerek-Virág,  a  Hétszínvirág,  a  Katica,  a  Kincskereső,  a 
Mesepalota,  a  Napsugár,  a  Százszorszép,  a TA-TI-KA,  a  Várunk Rád és  a  Virágkoszorú 
tagóvodában óvodai nevelés keretében végzik  a  roma kulturális nevelést magyar nyelven. 
A  szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátják  a  köznevelési törvény  4.* 25. 
pontja szerint:  a  különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi fogyatékos  /TA-TI-KA, 
Virágkoszorú), az érzékszervi (látási) fogyatékos /Csodasziget, Hétszínvirägt az 
érzékszervi (hallási) fogyatékos /Pitypang, Százszorszép/, az értelmi fogyatékos 
/Csodasziget, Napsugär/,  a  beszédfogyatékos /Napraforgó, Csodasziget, kiétszínvirág, 
Katica, Mesepalota, Napsugár, Várunk Rád!, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén  a  halmozottanfogyatékos értelmi és beszédfogyatékos /Csodasziget, Napsugárt az 
érzékszervi (látási) és beszédfogyatékos /Csodasziget, Hétszinvirág/, az érzékszervi 
(látási), értelmi és beszédfogyatékos /Csodasziget/, az autizmus spektrum zavarral küzdő 

12 



/Hétszínvirág, Katica, Napsugär/, továbbá a Napraforgó Egyesített óvoda székhely 
óvodája és minden tagóvodája ellátja az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási,figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelését is, 

szövegrész lép. 

2.  Az alapító oklrat  6.3.  pontjában az alábbi táblázat 

 

feladatellátási hely 
megnevezése 

tagozat megjelölése maximális gyermeklétszám 
(fő) 

1 
Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat 
Napraforgó Egyesített Óvoda 

. 120 

2 Napraforgó Egyesített Óvoda 
Csodasziget Tagóvodája 

 

72 

3 Napraforgó Egyesített Óvoda 
Gyerek-Virág Tagóvodája 

 

100 

-  4 Napraforgó Egyesített Óvoda 
Hétszinvirág Tagóvoda 

 

87 

S 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Katica Tagóvodája 

 

144 

6 Napraforgó Egyesített Óvoda 
Kincskereső Tagóvodája 

 

129 

7 Napraforgó Egyesített óvoda 
Mesepalota Tagóvodája 

 

128 

8 Napraforgó Egyesített óvoda 
Napsugár Tagóvodája 

 

88 

9 Napraforgó Egyesített Óvoda 
Pitypang Tagóvodája 

 

.180 

10 Napraforgó EgyesítettEgyesítettÓvoda 
Százszorszép Tagóvodája ' 

 

144 

11 Napraforgó Egyesített óvoda 
TA-TI-KA  Tagóvodája 

 

126 

12 Napraforgó Egyesített Óvoda 
Várunk Rád Tagóvodája 

 

111 

13 Napraforgó Egyesített óvoda 
Virágkoszorú Tagóvodája 

 

100 

 

székhelyen és 
tagintézményben összesen: 

 

1 529 

helyébe az alábbi 

 

feladateltátási hely tagozat megjelölése maximális gyermeklétszám 

 

megnevezése 

 

(RS) 
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1 
Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Napraforgó Egyesftett óvoda 

  

100 

2 
Napraforgó Egyesített óvoda 
Csodasziget Tagóvodája 

 

. 96 

3 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Gyerek-Virág Tagóvodája 

  

100 

4 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Hétszinvirág Tagóvoda 

  

89 

5 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Katica Tagóvodája' 

  

144 
. 

6 
Napraforgó Egyesített óvoda 
Kincskereső Tagóvodája 

  

129 

7 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Mesepalota Tagóvodája 

• 128 

  

8 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Napsugár Tagóvodája . 

 

89 

9 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Pitypang Tagóvodája 

  

180 

10 
Napraforgó EgyesítettEgyesítettóvoda 
Százszorszép Tagóvodája 

  

137 

11 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
TA-TI-KA  Tagóvodája 

 

• 
125 

12 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Várunk Rád Tagóvodája 

  

111 

13 
Napraforgó Egyesített óvoda 
Virágkoszorú Tagóvodája 

  

98 

 

székhelyen és 
tagintézményben összesen: 

  

1 526 

táblázat lap. 

Jelen módosító okiratot  2020.  szeptember  1.  napjától kell alkalmazni. 

Budapest,  „időbélyegző szerint" 

P.H. 

polgármester 
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• Okirat száma:  20200801/A/5 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  8/A.  §-a is a nemzeti köznevelésről 
szóló  2011.  évi CXC. törvény  21.  §  (3)  bekezdése alapján a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratát a következők 
szerint adom  Id: 

1. A  költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A  költségvetési szerv 

1.1.1.  megnevezése:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
Napraforgó Egyesített Óvoda 

1.1.2.  rövidített neve: Napraforgó Egyesített Óvoda 

1.2. A  költségvetési szerv 

1.2.1.  székhelye:  1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9. 

2. A  költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A  költségvetési szerv alapításának dátuma:  2015.  augusztus  1. 

2.2. A  költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1.  megnevezése:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 

2.2.2.  székhelye:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 

2.3. A  költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 

megnevezése székhelye 
1 Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda 1082 Budapest,  Baross utca  111./b 
2 Hétszínvirág Napközi Otthonos óvoda 1081 Budapest,  Kun utca  3. 

3 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos 
Óvoda 

1089 Budapest,  Vajda Péter utca  37. 

4 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 1089 Budapest,  Bláthy Ottó utca  35. 
5 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest,  Koszorú utca  14-16. 
6 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 1085 Budapest,  Somogyi Béla utca  9-15. 
7 Napraforgó Napközi Otthonos óvoda 1084 Budapest,  Tolnai Lajos utca  7-9. 
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8 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest,  Dankó utca  31. 

9 Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 1087 Budapest,  Százados  tit 14. 

10 Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest,  Szűz utca  2. 

11 Szivárvány Napközi Otthonos óvoda 1083 Budapest,  Szigony utca  18. 

12 TA-TI-KA  Napközi Otthonos Óvoda 1088 Budapest,  Rákóczi  (it 15. 

13 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest,  Csobánc utca  5. 

3. A  költségvetési szerv irányítása, felügyelete . 

3.1. A  költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1.  megnevezése:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete 

3.1.2.  székhelye:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 

3.2. A  költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

3.2.2.  székhelye:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 

4. A  költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A  költségvetési szerv közfeladata:  A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  13.  §  (6)  bekezdése szerinti óvodai ellátás, mely magában foglalja a nemzeti 
köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény  74.  §  (1)  bekezdésében meghatározott óvodai 

nevelést. 

4.2. A  költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A  költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A  nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény  (a  továbbiakban: köznevelési törvény)  8.  §  (1) 
bekezdése alapján az óvoda  a  gyermek hároméves korától  a  tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény, amely  a  gyermeket fokozatosan,  de  különösen az utolsó évben az iskolai 
nevelés-oktatásra készíti fel.  Az  intézmény  a  nevelőtestület által elfogadott pedagógiai 
program  alapján végzi tevékenységét (óvodai fejlesztő  program). A  Napraforgó székhely 
óvodában,  a  Csodasziget  a  Gyerek-Virág,  a  Hétszínvirág,  a  Katica,  a  Kincskereső,  a 
Mesepalota,  a  Napsugár,  a  Százszorszép,  a TÄ-TI-KA,  a  Várunk Rád és  a  Virágkoszorú 
tagóvodában óvodai nevelés keretében végzik  a  roma kulturális nevelést magyar nyelven. 
A  szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátják  a  köznevelési törvény  4.5 25. 
pontjä szerint:  a  különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi fogyatékos  /TA-TI-KA, 
Virágkoszorú), az érzékszervi (látási) fogyatékos /Csodasziget, Hétszínvirág/, az 
érzékszervi (hallási) fogyatékos /Pitypang, Százszorszép/, az értelmi fogyatékos 
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/Csodasziget, Napsugár!, a beszédfogyatékos /Napraforgó, Csodasziget, Hétszínvirág, 
Katica, Mesepalota, Napsugár, Várunk Rád/, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén a halmozottanfogyatékos értelmi és beszédfogyatékos /Csodasziget, Napsugár/, az 
érzékszervi (látási) és beszédfogyatékos /Csodasziget, Hétszínvirágb az érzékszervi 
(látási), értelmi és beszédfogyatékos /Csodasziget/, az autizmus spektrum zavarral küzdő 
/liétszinvirág, Katica, Napsugár!, továbbá a Napraforgó Egyesített Óvoda székhely 
óvodája és minden tagóvodája ellátja az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási,figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelését is. 

4.4. A  költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 • óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 
Sajátos, nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai 
feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 • 096025 . Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A  költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  Budapest  Főváros VIII. kerület 

közigazgatási területe, a fenntartó által meghatározott felvételi körzetek szerint. 

5. A  költségvetési szerv szervezete és működése • 

5.1. A  költségvetési szerv vezetőjének megbízási-rendje:  A  költségvetési szerv vezetőjét 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 

útján bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény, a nemzeti 

köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló  326/201:3.  (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint a ' 

nemzetiségek jogairól szóló  2011.  évi CLXXIX. törvény figyelembevételével  5  évig terjedő 

határozott időre szólóan, a költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat 

a polgármester gyakorolja. 

5.2. A  költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

fógIalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló  2011. 
évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
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326/2013.  (VIII.30.) Korm. rendelet 
2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló  2012.  évi I. törvény 
3 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény 

6. A  köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A  köznevelési intézmény. 

6.1.1.  típusa: óvoda 

6.1.2.  alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.1.3.  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szerv, az intézmény vezetője rendelkezik az óvoda 
alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó • 
járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, a szakmai anyag  es  eszközbeszerzés 
előirányzatával, a működtetési feladatok előirányzatával a  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak 
szerint Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (székhelye:  1081 Budapest,  Népszínház  u. 
22.)  látja el. 

6.2. A  köznevelési intézmény tagintézményei: 

 

tagintézmény megnevezése tagintézmény cfme 

1 Napraforgó Egyesített Óvoda 
Csodasziget Tagóvodája 

1083 Budapest,  Tömő utca  38/A. 

2 Napraforgó Egyesített Óvoda 
Gyerek-Virág Tagóvodája 

1083 Budapest,  Baross utca  111/b. 

3 Napraforgó Egyesített Óvoda 
Hétszinvirág Tagóvodája 

1081 Budapest,  Kun utca  3. 

4 Napraforgó Egyesftett Óvoda 
Katica Tagóvodája 

1089 Budapest,  Vajda Péter utca  37. 

5 Napraforgó Egyesített Óvoda 
Kincskereső Tagóvodája 

1089 Budapest,  Bláthy Ottó utca  35. 

6 Napraforgó Egyesített Óvoda 
Mesepalota Tagóvodája 

1085 Budapest,  Somogyi Béla utca  9-15. 
. 

7 Napraforgó Egyesített Óvoda 
Napsugár Tagóvodája 

1086 Budapest,  Dankó utca  31. 

8 Napraforgó Egyesített  ()voila 
Pitypang Tagóvodája 

1087 Budapest,  Százados  (it 12-14. 

9 Napraforgó Egyesített Óvoda 
Százszorszép Tagóvodája 

1086 Budapest,  Szűz utca  2. 

10 Napraforgó Egyesített Óvoda 
TÄ-TI-KA  Tagóvodája 

1088 Budapest,  Rákóczi út  15. 

11 Napraforgó Egyesített Óvoda 
Várunk Rád Tagóvodája 

1086 Budapest,  Csobánc utca  5. 

12 Napraforgó EgyesítettEgyesítettÓvoda 
Virágkoszorú Tagóvodája 

1083 Budapest,  Baross utca  91. 
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6.3. A  feladatellätäsi helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 

feladatellátási hely • 
megnevezése 

tagozat megjelölése maximális gyermeklétszám 
(fő) 

1 
Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
Napraforgó Egyesített Óvoda 

  

100 

 

2 
Napraforgó Egyesített óvoda 
Csodasziget Tagóvodája 

  

96 

 

3 
Napraforgó Egyesített óvoda 
Gyerek-Virág Tagóvodája ' 

 

100 

 

4 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Hétszínvirág Tagóvoda 

  

89 

 

5 
Napraforgó Egyesített óvoda 
Katica Tagóvodája 

  

144 

 

6 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Kincskereső Tagóvodája 

' 

 

129 

 

7 
Napraforgó Egyesített óvoda 
Mäsepalota Tagóvodája 

  

128 

 

8 
Napraforgó Egyesített ()voila 
Napsugár Tagóvodája 

  

89 

 

9 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Pitypang Tagóvodája 

  

180 

 

10 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Százszorszép Tagóvodája 

  

137 i 

11 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
TA-TI-KA  Tagóvodája 

  

125 

 

12 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Várunk  Bad  Tagóvodája 

  

111 

 

13 
Napraforgó EgyesítettEgyesítettÓvoda 
Virágkoszorú Tagóvodája 

• 

 

98 

  

székhelyen és 
tagintézményben összesen: 

  

1 526 

 

6.4. A  feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe 

• 

ingatlan 
helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan funkciója, 
célja 

1 
1083 Budapest Baross 
utca  111/b. 

35728/2 
7/A/158 

ökr-ek szerint óvodai nevelés 
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2 1083 Budapest Baross 
utca  111/b. 

35728/1 , 
1 

ökr-ek szerint udvar 

3 
1083 Budapest Baross 
utca  91. 

35728/2 
3/A/1 

ökr-ek szerint óvodai nevelés 

4 
1083 Budapest Baross 
utca  91. 

3,5728/3 
0 

ökr-ek szerint udvar 

5 
1089 Budapest Bláthy 
Ottó utca  35. 

38599/3 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

6 
1086 Budapest  Csobánc 
utca  5. 

35908 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

7 
1086 Budapest Dank6 
utca  31. 

35484 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

8 
1086 Budapest  Koszorú 
utca  15. 

35270 ökr-ek szerint játszóudvar 

9 
1081 Budapest  Kun utca 
3. 

34756 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

10 1085 Budapest  Somogyi 
Béla utca  9-15. 

36465 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

11 
1088 Budapest  Rákóczi 
ti t  is. 

36545 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

12 1087 Budapest  Százados 
út  12-14. 

38877 ökr-ek  szerint óvodai nevelés 

13 
1083 Budapest Tömő 
utca  38/A. 

36139/3 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

14 

1084 Budapest 
Tavaszmező utca 17., 
természetben a 1086 
Budapest Szűz utca 2. 
alatt 

35263 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

15 
1084 Budapest Tolnai 
Lajos utca  7-9. 

34803/1 ökr-ek szerint óvodai nevelés 

16 
1084 Budapest  Víg utca 
10. 

34814 ökr-ek szerint játszóudvar 

17 
1089 Budapest Vajda 
Péter utca  37. 

38579 ökr-ek szerint óvodai nevelés 
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