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Előterjesztés

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. december 11-ei ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Rákóczi Telepi Óvoda nyitvatartási
idejének meghosszabbításával kapcsolatos kérelem

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Az előterjesztést megtárgyalta: Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

 Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó aljegyző jegyző

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde vezetője azzal a kéréssel fordult Várpalota Város
Önkormányzatához,  mint  fenntartóhoz,  hogy  2015.  január  01.  napjától  szíveskedjen
engedélyezni a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Rákóczi Telepi Óvodája jelenlegi
6:00-tól 16:00-ig tartó nyitvatartási idejének 6:00-tól 16:30-ig tartó nyitvatartási időre történő
módosítását.

Az óvodai nevelési év első csoport szülői értekezletein írásban felmérték az óvodák nyitva
tartásával kapcsolatos igényeket. Az intézményvezető azzal indokolta kérését, hogy a Rákóczi
Telepi Óvodában a szülők 20%-ának a jelenlegi nyitvatartási idő nem felel meg, mert 16 óráig
munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudják megoldani gyermekük elvitelét az intézményből. 

A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény (a  továbbiakban:  Nkt.)  83.  §  (2)
bekezdése szerint: a fenntartó
b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az
óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,  

 Az Nkt. 49. § (3) bekezdése kimondja:
A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva
tartásának rendjét. 

A  fenntartónak  a  nyitva  tartás  rendje  meghatározáskor  a nevelési-oktatási  intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet  (a  továbbiakban  EMMI  rendelet)  következő  rendelkezéseit  indokolt  figyelembe
vennie:

„12. § Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a
gyermekekkel  minden  csoportban  óvodapedagógus  foglalkozik,  óvodapedagógusonként  és
csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.”

 „168.  §  (2)  A nevelési-oktatási  intézményben  a  nyitvatartási  időben  biztosítani  kell  a
gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira.”

Amennyiben a fenntartó az óvoda nyitvatartási idejének megváltoztatását engedélyezi, szük-
ségessé válik az óvodapedagógusok munkaidő beosztásának megváltoztatása is.

A meghosszabbított nyitva tartás engedélyezése esetén a fenntartónak számolnia kell a köz-
üzemi számlákban megjelenő minimális többletköltségekkel.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Várpalota,  2014. november 25.

Talabér Márta
polgármester



VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI Határozati javaslat 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 11-ei ülésén a következő
határozatot hozta: 

… / 2014. (XII.11.) képviselő-testületi határozat:

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Várpalotai Össze-
vont Óvoda és Bölcsőde Rákóczi Telepi Óvoda nyitvatartási idejének meghosszabbítá-
sával kapcsolatos előterjesztést és úgy döntött, hogy a kérelmet jóváhagyja, és az óvo-
da nyitva-tartási rendjét az alábbiakban határozza meg:
a) az intézmény napi

aa) nyitva-tartási ideje 10,5 óra
bb) nyitás időpontja: 6,00 órakor
cc) zárás időpontja: 16,30 órakor

b) az intézmény heti nyitva-tartási ideje: hétfőtől-péntekig heti 52,5 óra (az a) pont
szerinti nyitva-tartással).

c)  az intézmény éves éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől,
a következő év június 30. napjáig,  (az a) pont szerint napi nyitva tartással, a b)
pont szerinti heti nyitvatartási idő mellett) tart nyitva, kivéve az intézmény nevelő-
testülete által elfogadott éves munkaterv részét képező helyi nevelési év rendjében
megállapított évközi szünetet, vagy az elrendelt rendkívüli szünetet, illetve a fenn-
tartó által meghatározott 4 hét takarítási szünetet.

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert,  hogy a döntésről értesítse a Várpalotai
Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét, aki a nyitva-tartási rendről a  szü-
lőket a helyben szokásos módon tájékoztassa, valamint az óvodapedagógusok munka-
idő beosztását módosítsa a nyitva-tartási időnek megfelelően.

Határidő: azonnal
Felelős : Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik:   Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Várpalota,  2014. december 11.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző 
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