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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 

a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának engedélyezése 

 

 

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 

 

Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

Melléklet:  1 db határozati javaslat 

 

Jogszabályi háttér:  

 

- a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet, 

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 

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

szóló20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 37. § (3) 

bekezdése alapján az intézményvezető minden év február 15-ig köteles tájékoztatni az 

intézménybe járó gyermekek szüleit az intézmény nyári nyitva tartásáról. 

 

A Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője azzal a kéréssel fordult Csökmő 

Nagyközség Önkormányzatához, mint fenntartóhoz, hogy az intézmény óvodai és mini 

bölcsődei egységére vonatkozóan engedélyezze a nyári zárva tartást 2021. 06.16-tól 2021. 

06.30. napjáig, tisztasági meszelés, nagytakarítás és karbantartási munkálatok elvégzése 

céljából. A szülők körében végzett igényfelmérés alapján nem igényelnek ellátást ezen 

időszak alatt sem az óvodában, sem a mini bölcsődében. 

Az intézmény zárva tartásának ideje alatt a rászoruló gyermekek számára az önkormányzat 

biztosítja a szünidei étkezés lehetőségét. 

A mellékletben szereplő határozati javaslatot teszem. 

 

Csökmő, 2021. január 20. 

 /:Nagy Tibor sk:/ 

 

                        polgármester 
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1. sz. melléklet határozati javaslat 

 

 
 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestere 

…/2021. (I.20.) határozata 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás Csökmő Nagyközség Önkormányzata, mint a Játéksziget Óvoda és Mini 

Bölcsőde fenntartója - az intézményvezető kérelme alapján - engedélyezi a Játéksziget Óvoda 

és a Mini Bölcsőde nyári zárva tartását 2021. június 16-tól 2021. június 30. napjáig. 

 

Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári zárva tartás időpontjáról a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 37. §-a szerint 

az óvodába és a mini bölcsődébe járó gyermekek szüleit tájékoztassa. 

 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Soltész Andrea intézményvezető 

 

 

Csökmő, 2021. január 20. 

 

 

Nagy Tibor 

polgármester 

 

 

 

 
 


