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Az Önkormányzat fenntartásában működik az Eplényi Napköziotthonos Óvoda.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése határozza meg a helyi közügyek, valamint
a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati
feladatokat.
Az óvodai ellátás – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Köznev. tv.) hatálya alá tartozó – az önkormányzat által ellátandó
kötelező feladat.
A Mötv. és a Köznev. tv. nevesíti a fenntartó önkormányzat feladat- és hatáskörébe
tartozó döntéseket, többek között az óvodák nyitvatartási rendjét és a nevelési
évben indítható csoportok számát.
Nyitva tartás
A Köznev. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja rendelkezik arról, hogy a fenntartó dönt
az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.
Az óvoda nyitvatartási rendjét a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése
alapján az óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket legkésőbb február tizenötödikéig
tájékoztatni kell.
A nyári zárva tartás idejére vonatkozó javaslat a szülőkkel történt előzetes
egyeztetés alapján került megjelölésre, mivel ebben az időszakban egyetlen gyermek
vonatkozásában sem merült fel az óvodai ellátás igénybevételére igény.
A nyári zárva tartás időtartamára 2015. június 29-től 2015. július 31-ig teszek
javaslatot.
Óvodai csoportok száma
A Köznev. tv. 83. § (2) bekezdés d) pontja rendelkezik arról, hogy a fenntartó
meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.
A Köznev. tv. 8. § (2) bekezdésének módosítása, mely szerint a gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt, 2015.
szeptember elsején lép hatályba.
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A beíratott gyermekek számában a 2015/2016-os nevelési évben jelentős változás
nem várható, mivel a településen a születések száma csökkenő tendenciát mutat,
továbbá az anyák legkésőbb a gyermek 3. életévének betöltésekor eddig is beíratták
óvodába gyermeküket és munkába álltak.
Az intézményben működő óvodai csoport számát 2015/2016-os nevelési évre
vonatkozóan a határozati javaslat tartalmazza, mely megegyezik az előző nevelési
évvel.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot a melléklettel együtt elfogadni.
Eplény, 2015. január 28.

Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (I. 28.) határozata
az Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda
nyitvatartási rendjéről és a 2015/2016-os nevelési évben indítható csoportok
számáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Eplény
Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda
nyitvatartási rendjéről és a 2015/2016-os nevelési évben indítható csoportok
számáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A fenntartásában működő óvoda nyitvatartási rendjét a határozat 1.
melléklete tartalmazza.
2. Az óvoda 2015. június 29-től 2015. július 31-ig tart zárva.
3. Az óvodában egy csoport indítható.
4. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról
– a határozat megküldésével – tájékoztassa a 2015/2016-os nevelési évben
indítható óvodai csoportok számáról és a nyitvatartási rendről az intézmény
vezetőjét, továbbá gondoskodjon a nyári zárva tartás időtartamának
közzétételéről a helyben szokásos módon.
Felelős:
Fiskál János polgármester
Határidő: 4. pontban: 2015. február 15.
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető
Eplény, 2015. január 28.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (I.
28.) határozatához

Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi
Napköziotthonos Óvoda 2015. évi nyitvatartási rendjéről:
Az Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyitva tartása:
2015. január 1. és június 29. között:
hétfőtől – péntekig 7,00 órától 17,00 óráig,
2015. augusztus 3. és december 31. között:
hétfőtől – péntekig 7,00 órától 17,00 óráig.

Az intézmény 2015. június 29-től július 31-ig zárva tart.
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