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Tájékoztatás 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete számára 
 

 
 
  
Tárgy:  Az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 

nyitvatartási rendjéről és a 2020/2021-es nevelési évben indítható csoportok 
számáról szóló 5/2020. (I. 29.) határozat módosítása 

 
 
 
Előadó: Fiskál János polgármester 
 
 
Tájékoztatás tartalma: határozati javaslat 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
döntést a polgármester hozhatja meg. 
 
Az előterjesztés előkészítésében részt vett:  
 Angyal Éva irodavezető 
 Mészáros Éva csoportvezető 
 Klausz Éva óvodavezető 
   
 
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
 
 
  dr. Dénes Zsuzsanna  
  irodavezető 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Köznev. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja rendelkezik arról, hogy a fenntartó dönt az 
óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.  
 
A képviselő-testület a 2020. január 29-i ülésen tárgyalta „Az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyitvatartási rendjéről és a 
2020/2021-es nevelési évben indítható csoportok számáról szóló” előterjesztést. 
A képviselő-testület az 5/2020. (I. 29.) számú határozatának 1. és 2. pontjában döntött 
az óvoda nyitvatartási rendjéről. 
 
Tekintettel a koronavírus járvány miatt, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 
(III. 11.) Korm. rendeletre és az ahhoz kapcsolódó – közel két hónapig tartó – korlátozó 
intézkedésekre, valamint a május közepétől fokozatosan enyhítésre került 
korlátozásokra, továbbá a gazdaság „éledezése” kapcsán a szülők munkavállalási 
kötelezettségeire, indokolt a nyitva tartás rendjének a felülvizsgálata. 
A nyári zárva tartás idejére vonatkozóan megállapított időtartamot, a szülőkkel és az 
óvoda munkavállalóival történt előzetes egyeztetés alapján, két hetes időtartamra 
javasolom módosítani. 
 
A módosított nyári zárva tartás időtartamára 2020. július 20-tól 2020. július 31-ig 
teszek javaslatot.  
 
Az óvoda módosított nyitvatartási rendjét a határozati javaslat 1. melléklete 
tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés elfogadásáról szóló 
döntésemet támogatni és tudomásul venni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2020. május 20. 
 
 
        Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (V. 27.) határozata 

 
az önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 

nyitvatartási rendjéről és a 2020/2021-es nevelési évben indítható 
csoportok számáról szóló 5/2020. (I. 29.) határozat módosítása 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyitvatartási rendjéről 
és a 2020/2021-es nevelési évben indítható csoportok számáról szóló 5/2020. 
(I. 29.) határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete helyébe a jelen 
határozat 1. melléklete lép. 

 
2. A Határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az óvoda 2020. július 20-tól 2020. július 31-ig tart zárva.” 
 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról – 

a határozat megküldésével – tájékoztassa az intézmény vezetőjét, továbbá 
gondoskodjon a nyitvatartási rendnek és a nyári zárva tartás időtartamának 
közzétételéről, a helyben szokásos módon. 

 
Felelős:  3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
 
Eplény, 2020. május 27.  
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (V. 27.) 
számú határozatához 
 
 
„1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (I. 29.) 
számú határozatához 
 
Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi 
Napköziotthonos Óvoda 2020. évi nyitvatartási rendjéről:  
 
 
Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyitva tartása:  
 
Az intézmény, a 2020. július 20. és 2020. július 31-e közötti nyári szünet kivételével, 
hétfőtől - péntekig, 7,00 órától 17,00 óráig tart nyitva.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


