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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges 
 

 

 

Tárgy:  Várpalota Város Önkormányzata fenntartásában működő óvoda és 

bölcsőde 2017. évi nyári zárva tartása 
 

Előterjesztő:   Galambos Szilvia HEB elnök 
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A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 
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        Bérczes Beáta                          Sándor Tamás        dr. Ignácz Anita Éva 

   jogi előadó         aljegyző           jegyző 
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Tisztelt Bizottság! 
 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 

fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 

A Képviselő-testület 26/2001. (II.22.) határozatában az óvodák nyári zárva tartását 4 hétben 

állapította meg. Az elmúlt évek gyakorlatai bizonyították, hogy nem okozott gondot a nyári 

zárva tartás ideje alatt a gyermekek elhelyezése, mivel az ellátás folyamatosan biztosított más 

tagintézmények által.  

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) 

bekezdésében foglaltak alapján a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét is a fenntartó hagyja 

jóvá. A Ringató Bölcsőde vezetője kérelmében jelezte, hogy 3 hét időtartamban kéri 

meghatározni a bölcsőde nyári zárva tartását, amelyet a Kölyökvár Tagóvoda zárva tartásához 

igazítanak, tekintettel arra, hogy a legtöbb bölcsődés gyermek testvére ebbe az óvodába jár.  

Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. 

(II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerint Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete a Humán Erőforrás Bizottságra ruházta az óvodák és a bölcsőde nyári 

zárva tartása időpontjának meghatározását. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése szerint az óvoda nyári zárva 

tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét 

nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot az óvodák és a bölcsőde nyári zárva tartásának, valamint az 

óvodák 2017. évi ügyeleti rendjének megtárgyalására, és a határozati javaslatban foglalt 

döntés meghozatalára! 

 

 
Várpalota, 2016. november 29. 

 

 

 

                                                                                         Galambos Szilvia  

                                                                                                HEB elnök 

 

 

 

 

 



 

 

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI                                    Határozati javaslat  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.  

Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2016. 

december 12-ei ülésén meghozta a következő határozatot: 

 

 

… / 2016. (XII.12.) HEB határozat: 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában, 

valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 42. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat fenntartásában 

működő Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde tagóvodái és telephelyei, valamint 

a Ringató Bölcsőde 2017. évi nyári zárva tartásának rendjét jelen határozat melléklete 

szerint állapítja meg.  

A Bizottság felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy a nyári zárva tartásról és az 

ügyeleti rendről 2017. február 15-éig értesítsék a szülőket. Továbbá nyomatékosan 

felhívja a figyelmet arra, hogy a nyári csoportbeosztást és házirendet megfelelő 

körültekintéssel ismertessék az érdekeltekkel.  

 

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága a 

14/2004. (II.12.) határozatban foglaltakat követve takarékossági és gazdasági 

megfontolásból az óvodák ügyeleti rendjét 2017-ben az alábbiak szerint állapítja meg 

arra az esetre, amikor 10 fő alá csökken az óvodai szolgáltatást igénybe vevők száma: 

 

- 2017. tavaszi szünetben igény szerint ügyeletet tart: Dúdoló Tagóvoda 

- 2017. őszi szünetben igény szerint ügyeletet tart: Lurkó kuckó Központi Óvoda 

- 2017. téli szünetben igény szerint ügyeletet tart: Kölyökvár Tagóvoda 

 

A Humán Erőforrás Bizottság felhívja az önkormányzat fenntartásában működő 

tagóvodák és bölcsőde vezetőinek figyelmét, hogy az ügyeleti rend közzétételéről a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően gondoskodjanak.   

 

Határidő:  2017. február 15.  

Felelős:  Intézményvezető, tagintézmény-vezetők 

 

 

Várpalota, 2016. december 12. 

 

 

 

         Galambos Szilvia 

HEB elnök



    … / 2016 (XII.12) HEB határozat melléklete 

 

Az önkormányzati óvodák és bölcsőde nyári szünetének ütemezése 
2017. június – augusztus 

 

 

Óvoda 06.26-

06.30. 

07.03.-

07.07. 

07.10-

07.14. 

07.17-

07.21. 

07.24-

07.28. 

07.31-

08.04. 

08.07-

08.11. 

08.14-

08.18. 

Lurkó kuckó Központi Óvoda     XXXX XXXX XXXX XXXX 
Inotai Cseperedő Óvoda és 

Bölcsőde 
    XXXX XXXX XXXX XXXX 

Kölyökvár Tagóvoda     XXXX XXXX XXXX XXXX 
Dúdoló Tagóvoda XXXX XXXX XXXX XXXX     

Rákóczi Telepi Óvoda XXXX XXXX XXXX XXXX     
Szivárvány Tagóvoda és 

Bölcsőde 
XXXX XXXX XXXX XXXX     

Inotai Iciri-piciri Óvoda XXXX XXXX XXXX XXXX     
Ringató Bölcsőde      XXXX XXXX XXXX 

 
- Lurkó Kuckó Központi Óvoda gyerekeit fogadja:     Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde, Dúdoló Tagóvoda  

- Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde gyerekeit fogadja:       Lurkó kuckó Központi Óvoda, Kölyökvár Tagóvoda,  

- Rákóczi Telepi Óvoda gyerekeit fogadja:      Lurkó kuckó Központi Óvoda, Kölyökvár Tagóvoda,  

- Dúdoló Tagóvoda gyermekeit fogadja:     Lurkó kuckó Központi Óvoda, Kölyökvár Tagóvoda,  

- Kölyökvár Tagóvoda gyerekeit fogadja:      Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde, Dúdoló Tagóvoda 

- Inotai óvodák:      egymás gyermekeit fogadják. 

 

 


