
Csorvás Város Önkormányzatának  

Óvodája és Bölcsődéje Intézményvezetőjétől 

5920 Csorvás, Bocskai u. 2. 

 

 

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! Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) 

pontjában foglaltak szerint a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai 

általános felvételi időpontról, az óvoda éves és heti nyitvatartási rendjéről. 

 

Az óvodai beíratás: 

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

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) ”Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és 

május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony 

létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc 

nappal a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, b) közlemény vagy 

hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában 

a helyben szokásos módon….” 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Óvodai általános felvétel (a beíratás) időpontját  

2022. április 20-21. napján, 7.30-17.00 óra közötti időpontban határozza meg, az intézmény 

5920 Csorvás, Bocskai u. 2. sz. alatti helyszínének kijelölésével. A Tisztelt Képviselő-testület 

döntsön a beíratás módjáról is, nevezetesen arról, hogy a beíratás történhet a gyermek törvényes 

képviselőjének (általában a szülő) helyszínen való személyes megjelenésével - a 

vírushelyzetre tekintettel előre egyeztetett időpontban -, vagy on-line módon, a megjelölt két 

naptári napon. 

 

Az intézmény nyitvatartási rendje: 

Az Nkt. 8. § (6) bekezdése szerint az óvoda napi nyitvatartási ideje legalább napi 8 óra. 

Az intézményünk napi, heti, és éves nyitva tartása szempontjából a jelenleg működő gyakorlat 

fenntartását javasolom a Képviselő-testületnek, tekintettel arra, hogy a módosítás iránt nem érkezett 

igénybejelentés. Ennek megfelelően Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 

intézményben mindkét óvodai feladat-ellátási helyen (úgy, ahogy az a bölcsődében is) a 

nyitvatartási idő hétfőtől péntekig 6.30 órától 17.00 óráig tart (napi 10,5 óra), ami éves szinten 

220 munkanappal számolva 2.310 óra. 



A nyitva tartás szabályozásával összefüggésben szükségesnek tartom a fenntartót tájékoztatni 

arról, hogy amennyiben a Bocskai utca 2. szám alatti feladat-ellátási helyen zajló építési 

munkálatok szükségessé teszik (előre láthatóan erre a nyári időszakban kerülhet sor), a gyermekek 

ellátását a Csorvás István király utca 30. szám alatti feladat-ellátási helyen biztosítjuk. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Csorvás Város Önkormányzatának 

 …. /2022. (……….). képviselő-testületi határozata: 

 

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5920 

Csorvás, Bocskai u. 2. sz. alatti székhelyű, Csorvás Város 

Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje többcélú, közös 

igazgatású köznevelési intézmény (a továbbiakban: intézmény) 

fenntartójának jogkörében eljárva, az óvodai intézményegységbe 

történő általános felvétel (beíratás) időpontjáról és módjáról, 

továbbá az óvodai intézményegység heti és éves nyitvatartási 

idejének meghatározásáról  az alábbiak szerint dönt: 

1.) Az intézmény óvodai intézményegységébe történő felvétel 

(beíratás) általános időpontja és módja: személyesen, a törvényes 

képviselő (szülő) megjelenésével 2022. április 20.-21. napja, 7.30-

17.00 óra közötti időszakban, vagy on-line módon, az előzőekben 

meghatározott napokon.   

2.) Az intézmény óvodai intézményegységének heti és éves 

nyitvatartási ideje a két feladat-ellátási helyen (az 5920 Csorvás, 

Bocskai u. 2. sz., és az 5920 Csorvás, István király u. 30. sz. alatt)  

a nevelési év minden napján hétfőtől péntekig 6.30-17.00 óra 

közötti időtartam, évente 220 nevelési napon mindösszesen 2.310 

óra.  

Felelős: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a fenti előterjesztés alapján döntsön a határozati 

javaslatban foglaltak szerint.  

 

 

Csorvás, 2022. január 21. 

 

 

    Vicziánné Vincze Mónika s.k. 

          intézményvezető 

                                                           Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 


