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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez 

 
A települési önkormányzat egyes fenntartói kötelezettségeit érintő  

döntések meghozatala tárgyában 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés 
b.) pontja értelmében a fenntartó kötelezettsége, hogy „dönt az óvodába történő jelentkezés 
módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározásáról”. 
 
Óvodai beíratás 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba 
lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson kell részt vennie. A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves 
gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető. 

A beiratkozás tervezett időpontja:2017. május 8-9. 7.30 -17 óráig. 
 
Az intézmény heti nyitvatartási ideje 

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményében nem jelentkeztek a 
korábbiaktól eltérő igények a heti nyilvántartásra vonatkozóan, ezért a köznevelési intézmény 
nyitvatartási rendje a korábbiaknak megfelelően mindkét óvodai feladatellátási helyen és a 
bölcsődében is : 6 30- 1700 óráig  
 
Az intézmény nyári zárva tartása 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 19. pontjában megfogalmazottak 
szerint a nevelési év az óvodában „szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó 
időszak”. A 2016/2017-es nevelési évben a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és 
Bölcsődéje intézményben  az óvodai ballagást követő időszakban a dolgozók nyári összevont 
ügyeletet tartanak 2 óvodai és egy bölcsődei csoportban. A nyári ügyelet terveink szerint 2017. 
06.19-én kezdődik a Bocskai utca 2. szám alatti feladatellátási helyen, alkalmazkodva az iskolai 
ballagáshoz. Ennek rendjét a fenntartó hagyja jóvá, és az intézményvezető gondoskodik a szülők 
megfelelő tájékoztatásáról.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése kimondja: „Az óvodában a napirendet 
úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai 
tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról 
legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva 
tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.” 
 



Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje összes intézményegységének tervezett 
zárva tartása munkatervünk alapján: 2017.08. 21-08.31. 
 
 

 
Határozati javaslat 

 
Csorvás Város Önkormányzatának 

 …. /2017. (……….). Képviselő-testületi határozata: 
 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csorvás Város 
Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje elnevezésű többcélú, közös 
igazgatású köznevelési intézmény fenntartójaként az óvodai felvételről és a 
működés rendjéről az alábbiak szerint dönt: 
1.) A fenntartó az óvoda intézményegységbe történő jelentkezés módját az 
intézmény székhelyén az általános felvételi időpontban szülői, törvényes 
képviselő általi megjelenésben határozza meg.  
2.) Az általános felvételi időpontként megjelölt óvodai beiratkozásra 2017.  
május 8-9. 7.30 -17 óra között kerül sor.  
3.) Az óvoda intézményegység heti és éves nyitvatartási ideje:  

a.) A feladatellátási helyek (az 5920 Csorvás, Bocskai u. 2. szám alatti 
székhely és az 5920 Csorvás, István király u. 30. szám alatti feladatellátási 
hely) a nevelési évben minden héten hétfőtől péntekig 6.30-17.00 óra között 
tartanak nyitva.  

b.) A nevelési év a tárgyév szeptember 1-től a következő év augusztus 
31-ig tart. Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2017. 
augusztus 21. napjától 2017. augusztus 31. napjáig zárva tart.” 

 
Felelős: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző  
Határidő: azonnal 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Kérem, hogy a fenti előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  
 
 
Csorvás, 2017. január 13. 
 
 
 
 

    Vicziánné Vincze Mónika 
      intézményvezető 

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 
 
 

 
 


