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  ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 

 

ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

                                                                 2019. január 29-i ülésére 

ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: 

 

Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2019. évi  

nyári zárva tartási idejének meghatározására 

Előterjesztő: Szlahó Csaba                            

                       polgármester  

Előterjesztés készítéséért felelős: Nagyné Albert Ildikó 

Előterjesztést véleményezi még: 

NÉV: 

 

Oktatási Bizottság 

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: 

 

NÉV: 

Szociális Bizottság 

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: 

NÉV: 

 

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: 

NÉV: 

 

VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: 

MEGHÍVOTTAK NEVE: 

 

 

A HATÁROZATRÓL 

ÉRTESÜLNEK: 

 

➢ Az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde vezetői 

➢ Ügyintéző 

 

Előterjesztést ellenőrizte: 

 

                        dr. Balogh-Pap Orsolya 

titkárságvezető 

Előterjesztést jóváhagyta: 
 

 

                        Mohainé Jakab Anikó 

jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS   
 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. január 29-i ülésére 

__________________________________________________________________ 

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde 2019. évi nyári zárva 

tartási idejének meghatározására 

 

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

           polgármester 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő -testület!  

 

A városunkban működő önkormányzati fenntartású óvodák vezetői kérik a Képviselő-testület 

döntését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) b) pontjának előírása 

alapján, mert az óvodák nyári bezárásának időpontjáról a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 3.§ (7) bekezdés előírása szerint február 15-ig tájékoztatni kell a szülőket az 

intézményben szokásos módon.  

 

Az előző években a nyári időszakban is folyamatos nyitva tartást biztosítottunk az óvodákban 

úgy, hogy a négy önkormányzati fenntartású óvodából egy időben két intézmény fogadta a 

gyermekeket négyhetes váltással. Ez a döntés sok családnak segített, hiszen a szülők 

dolgoznak és nem minden esetben tudják megoldani gyermekük elhelyezését egy teljes 

hónapra. Az idei évben is hasonlóan szeretnénk biztosítani a gyermekek nyári felügyeletét 

szükség esetén. A bezárás ideje alatt az éves karbantartási és felújítási munkálatokat végzik az 

intézményekben, továbbá a dolgozók is ebben az időszakban tudják kivenni szabadságuk 

nagyobb részét. A Központi Konyha vezetőjének tájékoztatása szerint a gyermekek 

étkeztetése folyamatosan biztosított lesz. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§ (4) 

bekezdése írja elő, hogy a bölcsőde nyári nyitva tartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. 

 

Mivel a képviselő-testületnek döntenie kell az óvodák nyári bezárásáról, ezért célszerűnek 

tartjuk ebbe a határozatba belefoglalni az önkormányzati bölcsőde nyári zárva tartásának 

idejét is. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
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Határozati javaslat 

 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású óvodák 

és bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartási idejéről az alábbiak szerint dönt: 

 

1. 2019. évben a Vecsési Mosolyország Óvoda és a Bálint Ágnes Óvoda nyári bezárása 

2019. június 24-től július 19-ig, a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda és a Vecsési 

Tündérkert Óvoda nyári bezárása 2019. július 22-től augusztus 16-ig tart. 

 

2. 2019. évben a Semmelweis Bölcsőde nyári bezárása 2019. július 22-től augusztus 16-

ig tart. 

 

Felelős: Szlahó Csaba  

   polgármester     

 

Határidő: azonnal, az intézményvezetők értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 

 

 

 

Vecsés, 2019. január 23. 

     

 

 

    

        Szlahó Csaba  

          polgármester 


