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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet-  es  Klímavédelmi 

Határozati javaslat: 

- 

Bizottság véleményezi X 

véleményezi - 

Bizottság véleményezi - 

- 

Bizottság véleményezi 

és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a A  Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport 
Képviselő-testület részére az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  hároméves korú gyermekek  2021/2022.  nevelési évre szóló óvodai felvételét a veszélyhelyzet által 
megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel biztosította a Józsefvárosi 
Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Egyesített Óvoda  (2021.  augusztus  01.  napjától 
Józsefvárosi Óvodák) székhelyóvodája és  12  tagóvodája.  A  nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi 
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) alapján az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 
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a fenntartó határozza meg, továbbá engedélyezi az óvodai csoportokra jogszabály által megállapított 
maximális gyermeklétszám legfeljebb húsz százalékkal történő átlépését. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a - veszélyhelyzetben, a 
képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva meghozott -  167/2021. (IV. 08.)  számú 
határozatában döntött a  2021/2022.  nevelési évre szóló beiratkozás időpontjáról, amelyre a  Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák tekintetében  2021.  május  13-19.  között került 
sor.  A 2021/2022.  nevelési évre szóló beiratkozási adatok ismeretében a Napraforgó Egyesített Óvoda 
kialakította a  2021.  szeptember  1.  napján indítani tervezett óvodai csoportokat, meghatározta a 
feladatellátáshoz szükséges álláshelyeket, és az Intézmény vezetője megküldte javaslatát fenntartói 
engedélyezés céljából. 

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. 

 

A B C D 
1 Intézménytípus/Oktatási  forma Osztály- és csoportlétszámok 
2 minimum maximum átlag 
3 Óvoda 13 25 20 

I. A 2021/2022.  nevelési évben indítható óvodai csoportok száma 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda  2021/2022.  nevelési évben indítható óvodai csoportjainak száma a 
2021.  évben a beiratkozást követően felvételt nyert gyermekek létszáma, valamint a „REC-RDISC-
DISC-AG-2020 azonosító számú felhívásra benyújtott, Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért 
című,  963286  azonosító számú projekt indikátorainak figyelembevételével került meghatározásra. Az 
Intézményvezető javaslatát elfogadva, Napraforgó Egyesített Óvoda  2021/2022.  nevelési évben 
indítható óvodai csoportjainak számát az alábbiak szerint javasolom meghatározni: 



1302 322 55 SS 

A 2020/2021.  nevelési évre  55  óvodai csoport indítását engedélyezte a Képviselő-testület. Az idén is 
55  óvodai csoport indítása indokolt a beiratkozási adatok alapján. 

A  Nkt.  25. (7)  bekezdése meghatározza a köznevelési intézmények működési rendje tekintetében, 
hogy az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó 
engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok 
számától, akkor is,  ha  a nevelési év, során az új gyermek, átvétele, felvétele miatt indokolt.  A 
minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni,  ha  azt az óvodai, jogviszony nevelési év közben történő 
megszűnése indokolja. Az Nkt.  47.  § előírásai szerint a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai 
nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai 
intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos 
óvodai csoportban történhet.  A  gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot a sajátos 
nevelési igény típusának megfelelően kell létrehozni. Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos 
vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermeket két gyennekként, a 
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket három gyermekként kell figyelembe venni az 
óvodai csoport létszámának számításánál,  ha  nevelésük a többi gyermekkel együtt történik. 

Intézményvezető Asszony tájékoztatása szerint a  2021/2022.  nevelési évben inditható óvodai csoportra 
megállapított maximális létszám tekintetében a beiratozási adatokat, valamint az üres férőhelyeket 
figyelembe véve  nines  szükség a fenntartó döntésére a maximális létszám átlépéséről. 

2021/2022. 2021/2022. 
nevelési nevelési évre 

évre felvett szabad 
gyermekek férőhelyek 

száma 'Lama 

Csoport 

1 

Napraforgó 21 17 

Egyesített Óvoda 

(székhelyávoda) I 

számított létszám 23 

2. Csodasziget 

• Tagóvoda 

számitott létszám 22 23 22 

Gyerek-Virág 20 19 19 19 

Tagóvoda 

számított létszám  20 22 19 

Hétszinvirig  19 19 22 

Tagóvoda 

számított létszám ,  23 22 2224 91 

Katica Tagóvoda  23 77 23 27  23 24 137 144  ' 144 41 

sziunitott létszám 25 25 25 24 26 26 151  i 

6. Kincskereső 0  , 0 .!  0 0-  •  0 Oj Oj  129; 
_t_  
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Székhelyóvoda/ 

tagóvodák 



számított létszám 
Napsugár 
Tagóvoda 
számított létszám 

9. Pitypang 
Tagóvoda 
számított létszám 

10. Százszorszép 
Tagóvoda 
számított létszám 

11. TA-TI-KA 
• Tagóvoda 

sziunitott létszám 

12. .Várunk Rád 
Tagóvoda 
számított létszám 

13. Virágkoszorú 
Tagóvoda 
számított létszám 

Tagóvoda 
---

 

szämított létszám 

7. Mesepalota 25 24 24  •  25  ,  13 1  I  1 128  , 126 
• Tagóvoda 

25 25 24  •  25  •  15 114 
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összesen: 

Számított Jana:in öss.zesen- 

Engedélyezett: 

II. Józsefvárosi NaPraforgó Egyesített Óvoda älláshelveinek meghatározása 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a  2021.  évi 
költségvetésről  5/2021.  (II.  25.)  rendelet  6.  melléklet tartalmazza a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat  2021.  évi engedélyezett létszámkeretét.  A  Józsefvárosi Napraforgó 
óvodák tekintetében a  2021.  évi engedélyezett létszámkeret az alábbiak szerint alakul. 

Fog lalkoztatotti létszám  (f6) 

 

2021.01.01. 2021.03.01 2021.05.01 2021.06.15 2021.10.15. 

Józsefvárosi Napraforgó 
Egyesített Óvodák

254,0 

 

250,0 250,0 250,0 250,0 

A  Napraforgó Egyesített Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma  2020/2021.  nevelési évben  254,0 
álláshely, melyet az elmúlt évben  55  óvodai csoportra engedélyezett a Képviselő-testület.  A 
2021/2022.  nevelési évben az idei  55  óvodai csoportra az  5/2021.  (II.  25.)  önkormányzati rendelet 
értelmében  2021.  március 01-től az engedélyezett létszám szerint  250,0  álláshely biztosítása indokolt. 

vrt, 



Napraforgó Egyesített 
Óvoda  (2021.08.014M 
Józsefvárosi Óvodák) 

20
20

/2
02

1.
 n

ev
el

és
i é

v 
ös

sz
es

en
: 

Álláshelyek száma  2021/2022.  nevelési év (tervezett) 

E
lt

ér
és

 ö
ss

ze
se

n 
+ 

/ -
 ) 

pedagógus NOS egyéb 

20
21

/2
02

2.
 n

ev
el

és
i é

v 
ös

sz
es

en
: 

c  
N 
0  
>  

z = be 
bo ítt 
0 
P. 
Ce 
0 

io> fe
j le

sz
tö

pe
da

gó
gu

s 

lo
go

pe
du

s 

gy
óg

yp
ed

ag
óg

us
 

-0  

ps
zi

ch
ol

óg
us

 

N'0 óv
od

at
itk

ár
 

íz 
..-, 
ccl -  0 

pe
d 

as
sz

is
z t

en
s 

• ' 
•-

 

tto 
{C‘g 

 -0 

=I 
he m

un
ka

üg
yi

 ü
i. 

Sz
em

él
yi

 a
ss

zi
sz

te
ns

 

ál
ta

lá
no

s 
m

u n
ká

s 

Igazgatóság 9,0 3,0 

        

2,0 2,0 1,0 1,0 9,0 0,0 

óvodák 

 

L 
Napraforgó 
Egyesített Óvoda 
(székhelyóvoda) 

17,75 1,00 8,00 1,00 

  

1,00 1,00 4,00 2,00 

   

0,75 18,75 1,00 

2. Csodasziget 
Tagóvoda 18,75 1,00 8,00 1,00 

   

0,50 5,00 2,00 

   

0,75 18,25 -0,50 

3. 
Gyerek-Virág 
Tagóvoda 18,50 1,00 8,00 1,00 

   

0,50 5,00 2,00 

   

0,50 18,00 -0,50 

 

Hétszí nvirág 
Tagóvoda 19,00 1,00 8,00 1,00 

 

1,00 0,00  < 0,50 4,00 2,00 

   

0,50 18,00 -1,00 

5. Katica Tagóvoda 27,50 1,00 12,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 7,00 2,00 

   

1,00 27,00 -0,50 

6. 
Kincskereső 
Tagóvoda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Mesepalota 
Tagóvoda 21,00 1,00 10,00 1,00 

   

0,50 5,50 2,00 

   

0,50 20,50 -0,50 

8. Napsugár 
Tagóvoda 18,50 1,00 8,00 1,00 

 

1,00 

 

0,50 4,00 2,00 

   

0,75 18,25 -0,25 

). 
Pitypang 
Tagóvoda 25,00 1,00 12,00 1,00 

   

1,00 7,00 2,00 

   

1,00 25,00 0,00 

10. 
Százszorszép 
Tagóvoda 25,00 1,00 12,00 1,00 

   

1,00 7,00 2,00 

   

1,00 25,00 0,00 

IL TA-TI-KA 
Tagóvoda 17,50 1,00 8,00 1,00 

   

0,50 4,00 2,00 

   

0,50 17,00 -0,50 

I 7. 
Várunk Rád 
Tagóvoda 17,50 1,00 8,00 1,00 

   

0,50 5,00 1,00 

   

0,50 17,00 -0,50 

I 3. Virágkoszorú 
Tagóvoda 19,00 1 ,00 8,00 1,00 

   

0,50 5,00 2,00 

   

0,75 18,25 -0,75 

 

összesen: 254,00 15,0 110,0 12,0 1,0 3,0 1,0 8,0 62,5 23,0 2,0 2,0 1,0 9,5 250,0 4,11 

   

142,0 93,5 14,5 

  

A 2020/2021.  nevelés.  évben  4  fő óvodatitkári álláshely elvonása miatt - Csodasziget Tagóvoda  0,5 
óvodatitkári álláshely, Gyerek-Virág  0,5  óvodatitkári álláshely, Hétszínvirág Tagóvoda  0,5 
óvodatitkári álláshely, Mesepalota Tagóvoda  0,5  óvodatitkári álláshely, Napsugár Tagóvoda  0,5 
óvodatitkári álláshely, Tagóvoda  0,5  óvodatitkári álláshely, Várunk Rád Tagóvoda 
0,5  óvodatitkári álláshely, Virágkoszorú Tagóvoda  0,5  óvodatitkári álláshely - az összes titkári 
állás rendezésre került. 
Az általános munkás álláshelyek - Napsugár Tagóvoda  0,75  általános munkás álláshely, 
Virágkoszorú Tagóvoda  0,75  általános munkás álláshely - az igényeknek megfelelően rendezésre 
kerültek. Az álláshely elvonás nem járt az alkalmazottak jogviszonyának megszüntetésével, az 
intézményen belül az üres álláshelyekre elhelyezésre kerültek a dolgozók. 



A 250,0  álláshelyből 
-  216,5  a jogszabályilag kötelezően előírt álláshely, melyből:  126  álláshely pedagógus  (15  álláshely 
vezető,  110  álláshely óvodapedagógus, I 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); 

-  33,5  önként vállalt feladatként a jogszabályilag kötelező álláshelyek száma feletti álláshely, melyből; 
16  pedagógus  (12  fejlesztő pedagógus, I logopédus,  3  gyógypedagógus) és  17,5  nevelőmunkát segítő 
(5  óvodatitkár,  7,5  dajka,  5  pedagógiai asszisztens), melyet a központi költségvetés nem finanszíroz, 

így jelen javaslat elfogadása esetén az Önkormányzat a kötelező létszámon felül 15%-kal több 
álláshelyet biztosít a feladatellátásra. 

II. A  beterjesztés indoka 
A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó 
Egyesített Óvoda  (2021.  augusztus  01.  napjától Józsefvárosi Óvodák)  2021/2022.  nevelési évben 
indítható óvodai csoportjainak meghatározásához az Nkt.  83.§ (2)  bekezdés  d)  pontja alapján 
szükséges, hogy a Képviselő-testület a döntését meghozza. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja, hogy a Napraforgó Egyesített Óvoda  (2021.  augusztus  01.  napjától Józsefvárosi 
Óvodák)  2021/2022.  nevelési évben indítható óvodai csoportjainak száma - a  2021.  évben a 
beiratkozást követően felvételt nyert gyermekek létszáma, valamint a „REC-RDISC-DISC-AG-2020 
azonosító számú felhívásra benyújtott, Befogadó óvodák a roma minőségi oktatásért című,  963286 
azonosító számú projekt indikátorainak figyelembevételével- meghatározásra kerüljön. 

A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló  307/2021.  (VI.  5.)  Korm. 
rendelet  1-2.  §-ai értelmében a katasztrófavédelemrő l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló  2011.  évi CXXVI11. törvény  46.  §  (4)  bekezdésétől eltérően a települési 
önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és 
hatáskörét  2021.  június  15.  napjától maga gyakorolja. 

Az Alaptörvény  33.  cikk (I) bekezdése szerint a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a 
képviselő-testület gyakorolja.  A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.)  41.§ (3)  bekezdése értelmében önkormányzati döntést a képviselő-
testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület 
bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.  A 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (Xl.  06.)  Önk. rendelet 
(továbbiakban: SZMSZ) értelmében a képviselő-testület a határozati javaslat tekintetében nem ruházta 
át a hatáskörét. 

Az Nkt.  4.§ 9.  pontja alapján fenntartó az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a 
köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és a köznevelési 
intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik. Az Nkt.  2.§ (4)  bekezdése alapján 
óvodát települési önkormányzat is alapíthat és fenntarthat. 
Az Nkt.  83.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés 
módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról. Az Nkt.  83.  §  (2)  bekezdés  d)  pontja szerint a 



fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási 
évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát. 
Az Nkt.  25.  §  (7)  bekezdése szerint az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra 
megállapított maximális létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével 
legfeljebb húsz százalékkal 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 csak akkor lehet eltérni,  ha  azt az óvodai, tanulói jogviszony nevelési, tanítási év 
közben történő megszűnése indokolja. 

Az Nkt.  47.  §  (3)-(5)-(7)  bekezdései szerint a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló 
iskolai nevelés-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-
oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, 
vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai 
osztályban (a továbbiakban: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - külön vagy közös vagy 
részben közös - nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola, kollégium együtt: 
gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézmény) történhet.  (5) A 
gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot, a tanulók külön iskolai nevelését, oktatását 
végző iskolai osztályt a sajátos nevelési igény típusának megfelelően kell létrehozni.  A 
gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a gyermek, tanuló 
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül.  (7)  Az enyhe 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű 
tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos 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. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a  2021.  évi 
költségvetésről  5/2021.  (II.  25.)  rendelet  6.  melléklete tartalmazza a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat  2021.  évi engedélyezett létszámkeretét. 

Az SZMSZ  7.  mellékletének  2.4.3.  pontja szerint a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és 
Esélyegyenlőségi Bizottság közreműködik a nevelési év előkészítésével kapcsolatos feladatok 
megoldásában. 

A  Mötv.  46.  §  (1)  bekezdése és az SZMSZ  13.§ (2)  bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános 
ülésen kell tárgyalni és annak elfogadásához az SZMSZ  30.§ (1)  bekezdése alapján egyszerű többség 
szükséges. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az előterjesztés elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2021. (VII.  22.) 
számú határozata 

a  2021/2022.  nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról 

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

1.)  a  2021/2022.  nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a fenntartásában működő 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvodára  (2021. 
augusztus  01.  napjától Józsefvárosi Óvodák, rövidített neve: JÓK) vonatkozóan az alábbiak szerint 
határozza meg: 

4 fr, 



Dr. Erőss Gabor 
alpolgármester 

 

ó vo dák  
Csoportok száma 

2021/2022-ben 

1 Napraforgó Egyesített Óvoda (JÓK) székhelyóvoda 4 

2 Napraforgó Egyesített Óvoda (JÓK) Csodasziget Tagóvodája 4 

3 Napraforgó Egyesített Óvoda (JÓK) Gyerek-Virág Tagóvodája 4 

4 
Napraforgó Egyesített Óvoda (JÓK) Hétszínvirág (Tündérkert) 

Tagóvodája 

4 

5 Napraforgó Egyesített Óvoda (JÓK) Katica Tagóvodája 6 

6 Napraforgó Egyesített Óvoda (JÓK) Kincskereső Tagóvodája 0 

7 Napraforgó Egyesített Óvoda (JÓK) Mesepalota Tagóvodája 5 

8 Napraforgó Egyesített Óvoda (JÓK) Napsugár Tagóvodája 4 

9 Napraforgó Egyesített Óvoda (JÓK) Pitypang Tagóvodája 6 

10 Napraforgó Egyesített Óvoda (JÓK) Százszorszép Tagóvodája 6 

11 Napraforgó Egyesített Óvoda (JÓK)  TÁ-TI-KA  Tagóvodája 4 

12 Napraforgó Egyesített Óvoda (JÓK) Várunk Rád Tagóvodája 4 

13 Napraforgó Egyesített Óvoda (JÓK) Virágkoszorú Tagóvodája 4 

összesen: 55 

2.)  felkéri a Napraforgó Egyesített Óvoda  (2021.  augusztus  01.  napjától Józsefvárosi Óvodák) 

intézményvezetőjét, hogy a határozat  1./  pontjában foglaltak figyelembevételével kerüljenek 

indításra az óvodai csoportok a  2021/2022.  nevelési évben. 

Felelős: Polgármester 
Határidő:  2.  pont esetében:  2021.  szeptember  01. 

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

Budapest,  2021. július 

Törvényességi ellenőrzés: 

Sa  tos  Csilla 
jegyz 
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