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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

Az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározását a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet (továbbiakban: rendelet) szabályozza. 
 
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt: 
 - az óvodába történő jelentkezés módjáról,  
 - óvodai általános felvételi időpontról,  
 - az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, 
 - az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról. 
 
A Képviselő-testület a 2018. november 27-i ülésén döntött az óvodai általános felvételi 
időpontról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, valamint az adott nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számáról. 
 Az óvoda heti és éves nyitvatartása ügyében - a szülők és a testületi tagok részéről – további 
egyeztetés igénye merült fel, ezért a képviselő-testület arra kérte az óvoda vezetőjét, hogy 
szülői értekezleten ismételten mérje fel azt, hogy van-e igény a nyári óvodai felügyeletre. 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szülői igények figyelembevételével 
az óvoda heti és éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata fenntartásában működő Gyulakeszi Százszorszép Óvoda a 
szülői igényeknek megfelelően a 2019/2020-as nevelési évben,  
 
hétfőtől csütörtökig: 7.00 - 17.00 óráig, 
pénteken:   7.00 - 16.00 óráig tart nyitva. 
 

A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda a nevelési év - amely szeptember 1-től augusztus 31-éig 
tart - minden időszakában fogadja a gyermekeket. A nyári időszakban, amikor a nyári 
karbantartási munkálatokat végzik és az intézményvezető a szabadságokat kiadja - szülői 
igények hiányában - zárva tart az intézmény.  



  

Az intézményvezető - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése 
alapján - az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli 
munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatja. 
 
A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda nyári nyitvatartási rendje a 2018/2019-es nevelési évben: 
2019. június 1 – július 12. 
2019. augusztus 21 – augusztus 31. 
  
A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda nyári zárva tartásának ütemezése: 
2019. július 15 - 2019. augusztus 16. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő Gyulakeszi Százszorszép Óvodában a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés 
b) pontja alapján:  
 
a heti nyitvatartási időt a 2019/2020-as nevelési évben 
 

     hétfőtől csütörtökig:  7.00-17.00, 
     pénteken:  7.00-16.00 óráig állapítja meg. 

 

A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda nyári nyitva tartásának 
ütemezése a 2018/2019-es nevelési évben:  
 

       2019. június 1 – július 12. 
       2019. augusztus 21 – augusztus 31. 
 

A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda nyári zárva tartásának 
ütemezése a 2018/2019-esnevelési évben: 
        

  2019. július 15 - 2019. augusztus 16.  
  

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az 
óvodavezetőt arra, hogy az óvoda heti, valamint a nyári zárva és 
nyitva tartásáról a helyben szokásos módon, legkésőbb 2019. 
február 15-éig, tájékoztassa a szülőket.  
 
Határidő: 2019. február 15. 
Felelős: polgármester 

 
Tapolca, 2018. december 13. 
 
 
                                                              Szennyainé Kovács Veronika 

                                                                        polgármester 
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