
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

     Iktató szám: 179/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2022. szeptember 8. ülésére 
 
Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő 

köznevelési intézmények (Óvodák) 2022/2023. nevelési év munkaterveinek 
véleményezése 

 

Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette: Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Köznevelés és Intézményi 
Csoport 
Gajdos Adrienn, Köznevelés és Intézményi Csoport 
 

Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2022. 
szeptember 7.  

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: dr. Szathmáryné s.k. 
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 
 
 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
 
  

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 

 

 
 



 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) pontja értelmében a 

nevelési évre minden intézményvezetőnek munkatervet kell készíteni, amely meghatározza az 

óvodai nevelési év helyi rendjét.  

 

A Rendelet 3. § (2) bekezdése meghatározza a munkaterv kötelező tartalmi elemeit, melyek a 

következők: 

 az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása,  

 a szünetek időtartama,  

 az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontja, 

 az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja, 

 az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontja, 

 minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést. 

 

A Rendelet 3. § (5)-(7) bekezdése a munkaterv elkészítése során szükséges szempontokat és 

feladatokat nevesíti. 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott nevelési 

intézmények vezetői elkészítették a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkaterveket, amelyeket 

az előterjesztés 1 – 9. számú melléklete tartalmaz. A munkatervek a jogszabályi követelményeknek 

megfelelő részletességgel határozzák meg az óvodai nevelési év rendjét.  

 

Valamennyi óvoda szülői szervezete, valamint nevelőtestülete véleményezte a munkaterv 

tervezetet, és egyetértett az abban foglaltakkal.  

 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése alapján, az intézményvezetők munkaközösségének vezetője írásban 

kérte a fenntartó véleményét is (10. számú melléklet).  
 
Az intézményi munkatervek eredeti példányai megtekinthetők a Humánszolgáltatási Irodán. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2022. augusztus 26. 

 

     Tisztelettel: 

   

 Baranyi Krisztina s.k. 

               polgármester 



 

Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy: 

 

a) tudomásul veszi a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 

b) tudomásul veszi a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, 

c) tudomásul veszi a Ferencvárosi Epres Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 

3. számú melléklete szerinti tartalommal, 

d) tudomásul veszi a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az 

előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, 

e) tudomásul veszi a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az 

előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, 

f) tudomásul veszi a Ferencvárosi Liliom Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az előterjesztés 

6. számú melléklete szerinti tartalommal, 

g) tudomásul veszi a Ferencvárosi Méhecske Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az 

előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, 

h) tudomásul veszi a Ferencvárosi Napfény Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az 

előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, 

i) tudomásul veszi a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 2022/2023. évi munkatervét az 

előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal. 

 

 

Határidő: 2022. szeptember 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  


