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Előterjesztés
az Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendje megváltoztatásának
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 1jétől 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 tartott volna.
Nyitás: 2020. július 27. (hétfő) lett volna.
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 tartott volna.
Nyitás: 2020. augusztus 24. (hétfő) lett volna.
Ügyeletet tart: Aszódi Napsugár Óvoda (2170 Aszód, Szent Imre u. 1.)
Fentiekre tekintettel 2020. január 22. napján Aszód város Képviselő-testülete a 4/2020. (I.22.)
számú határozatával jóváhagyta az Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjét oly
módon, hogy az Aszódi Napsugár Óvoda (2170 Aszód, Szent Imre u. 1.) 2020. június 29-től–
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2020. július 24-ig zárva tartott volna. A nyitás időpontja: 2020. július 27. (hétfő) napját
meghatározva, került megjelölésre. Ügyeletet tartó óvodaként a Szivárvány Tagóvoda (2170
Aszód, Falujárók útja 5.) lett kijelölve.
Továbbá 2020. január 22. napján Aszód város Képviselő-testülete a 4/2020. (I.22.) számú
határozatával jóváhagyta a Szivárvány Tagóvoda nyári nyitvatartási rendjét is oly módon, hogy
a Szivárvány Tagóvoda (2170 Aszód, Falujárók útja 5.) 2020. július 27-től– 2020. augusztus
21-ig zárva tartott volna. A nyitás időpontja: 2020. augusztus 24. (hétfő) napját meghatározva,
került megjelölésre. Ügyeletet tartó óvodaként az Aszódi Napsugár Óvoda (2170 Aszód, Szent
Imre u. 1.) lett kijelölve.
A fenntartó vállalta, hogy ezen időpont alatt a szülő kérésére gondoskodik gyermeke
intézményi gondozásának megszervezéséről.
Aszód város Képviselő-testülete felkérte az óvoda vezetőjét, hogy az intézmény nyári zárva
tartásáról, és a gyermekek ellátásának lehetőségéről tájékoztassa a szülőket.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú Korm. rendelet 1. §
- val az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Az új koronavírus (2019-nCoV) okozta járványra tekintettel került sor a veszélyhelyzet
kihirdetésére. Az Aszódi Napsugár Óvoda és a Szivárvány Tagóvoda a kihirdetett
veszélyhelyzetre figyelemmel ügyeleti rendszerben működik
A veszélyhelyzetet elmúltával, a szülőknek nagy segítség lesz, hogy azonnal visszatérhetnek a
munkaerőpiacra. Erre tekintettel javaslom, hogy a nyári zárvatartás időpontját a Képviselőtestület vizsgálja felül, abból a célból, hogy az óvodai szolgáltatást egész nyáron biztosíthassa
az Aszódi Napsugár Óvoda és a Szivárvány Tagóvoda.
Az eddig leírtak figyelembevételével javaslom azt, hogy a Tisztelt Képviselő-testület vonja
vissza a 4/2020. (I.22.) napján kelt határozatát és így lehetővé válik az, hogy 2020. június 29től – 2020. július 24 –ig is nyitva tartson az Aszódi Napsugár Óvoda, valamint 2020. július 27től – 2020. augusztus 24 –ig a Szivárvány Tagóvoda is nyitva tarthasson.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
Aszód város Képviselő-testületének
…/2020. (IV….) határozata
az Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendje megváltoztatásának
jóváhagyására
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1. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában
működő Aszódi Napsugár Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről döntő 4/2020. (I.22.)
számú határozatát visszavonja.
2. A Képviselő-testület elfogadja az arra vonatkozó javaslatot, hogy 2020. nyarán, az
óvodai szolgáltatást egész nyáron biztosítsa az Aszódi Napsugár Óvoda és a Szivárvány
Tagóvoda.
A Képviselő-testület felkéri az Aszódi Napsugár Óvoda vezetőjét, hogy az intézmény nyári
nyitva tartásáról tájékoztassa a szülőket.
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