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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Az óvodai beiratkozást, valamint 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 óvoda heti és éves 
nyitvatartási idejének meghatározásáról. 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, eleget téve törvényi 
kötelezettségének, a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda heti és éves (nyári) nyitva tartásáról a 
79/2019.(XI. 22.) sz. határozatában döntött. 
 
E döntést a koronavírus veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések (óvoda bezárása, ügyeleti 
működtetés stb.) felülírták. 
 
Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 
215/2020. Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése értelmében az óvodák és a bölcsődék 2020. 
augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be. 
 
A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda - a szülői igényeket figyelembe véve - 2020. augusztus 31-
éig (egész nyáron) a nevelési év során kialakított rend szerint működik. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodák és 
bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről 
szóló 215/2020. Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése értelmében a 
Gyulakeszi Százszorszép Óvoda heti és éves (nyári) nyitva tartásáról 
szóló 79/2019. (XI. 22.) sz. határozatát módosítja, mely szerint az 
óvoda, a szülői igényeket figyelembe véve, 2020. nyarán nem zár be, 
2020. augusztus 31-éig a nevelési év során kialakított rend szerint 
működik. 
 
A polgármester felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a döntésről a 
szülőket tájékoztassa. 
 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

 
Tapolca, 2020. július 9. 
 
 
 
 
       Orbán József 

polgármester 
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