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Az előkészítésben közreműködött: 

      dr. Negyela Katalin aljegyző 

      Nyíriné Gazdik Andrea intézményvezető 

 

Előterjesztés 

az Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az 

óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 

meghatározásáról. 

Az Nkt.  4. § 19. pontjában megfogalmazottak szerint a nevelési év az óvodában szeptember 1-

jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. A 2019/2020-as nevelési évben a 

szolgáltatás felváltva szünetel a nyári zárva tartás idején, ennek rendjét a fenntartó hagyja jóvá, 

és az óvodavezető 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 értelmében az óvoda nyári zárva 

tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét 

nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. 

 

Az intézményvezető elkészítette javaslatát az alábbiak szerint: 

 

Aszódi Napsugár Óvoda (2170 Aszód, Szent Imre u. 1.)  

2020. június 29-től– 2020. július 24-ig zárva lesz. 

Nyitás: 2020. július 27. (hétfő)  

Ügyeletet tart: Szivárvány Tagóvoda (2170 Aszód, Falujárók útja 5.) 

 

Szivárvány Tagóvoda (2170 Aszód, Falujárók útja 5.)   

2020. július 27-től – 2020. augusztus 21-ig zárva lesz. 

Nyitás: 2020. augusztus 24. (hétfő) 

Ügyeletet tart: Aszódi Napsugár Óvoda (2170 Aszód, Szent Imre u. 1.) 
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Fentiekre tekintettel javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a határozat-tervezetben 

foglaltak szerint döntsön. 

                                                           

                                                            Határozati javaslat 

Aszód város Képviselő-testületének 

…/2020. (I. 22.) határozata 

az Aszódi Napsugár Óvoda  nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról 

 

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő 

Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjét nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 

 

Aszódi Napsugár Óvoda (2170 Aszód, Szent Imre u. 1.)  

2020. június 29-től– 2020. július 24-ig zárva lesz. 

Nyitás: 2020. július 27. (hétfő)  

Ügyeletet tart: Szivárvány Tagóvoda (2170 Aszód, Falujárók útja 5.) 

 

Szivárvány Tagóvoda (2170 Aszód, Falujárók útja 5.)   

2020. július 27-től – 2020. augusztus 21-ig zárva lesz. 

Nyitás: 2020. augusztus 24. (hétfő) 

Ügyeletet tart: Aszódi Napsugár Óvoda (2170 Aszód, Szent Imre u. 1.) 

 

A fenntartó vállalja, hogy ezen időpontok alatt a szülő(k) kérésére gondoskodik gyermekük 

óvodai ellátásának megszervezéséről.  

Felkéri az Aszódi Napsugár Óvoda vezetőjét, hogy az egységek zárva tartásáról, és a 

gyermekek ellátásának lehetőségéről tájékoztassa a szülőket. 

 

 

Felelős:  Aszódi Napsugár Óvoda vezetője 

Határidő: értelemszerűen 

 

Aszód, 2020. január 10. 

 

 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

                              polgármester 

 

         

Látta:  

 

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző  




