
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  a Dunaújvárosi  Óvoda intézmény 2021.  évi  nyári  nyitvatartási  rendjének
meghatározására, a tagóvodák zárva tartására

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Előkészítő: Péter Kata ügyintéző

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság       

A napirendi  pont  rövid tartalma:  A nevelési-oktatási  intézmények működéséről  és  a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.  §
(7) bekezdésének megfelelően az óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket tájékoztatni kell.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási 
Osztály

  Iktatószám:   4161-2/2021.

Ügyintéző neve: Péter Kata   Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása: s.k.   Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2021.01.28. Ellenőrzés dátuma: 2021.01.28.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Egyéb megjegyzések: -



Ügyszám: 4161-2/2021. Tárgy: Dunaújvárosi óvoda nyári zárva 
Ügyintéző: Péter Kata  tartása

                       
Pintér Tamás
polgármester úr részére

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

A  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények
névhasználatáról  szóló  20/2012.  (VIII.31.)  EMMI  rendelet  3.   §   (7)  bekezdésének
megfelelően az óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket tájékoztatni kell.

A  Dunaújvárosi  Óvoda  intézmény  vezetője  megküldte  az  intézmény  2021.  évi  nyári
nyitvatartási rendjére vonatkozó javaslatát, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

E szerint a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 12 tagintézményéből 10 tagintézmény minden év
augusztus hónapjában (08.03-tól 08.31-ig) zárva van. Ezen időszakban a szülők a nyitva
tartó két tagintézményt tudják igénybe venni. 

Az augusztus hónapban „ügyeletes" óvodai feladatokat ellátó két tagintézmény a Margaréta
Tagóvoda (Dunaújváros, Lilla köz 1.), illetve a Napsugár Tagóvoda (Dunaújváros, Március
15.  tér  12.)  lesz.  Az  óvodai  tagintézmények  nyári  zárva  tartását  a  nagytakarítás  és  a
szükségessé  váló  felújítási,  karbantartási  munkák  biztonságos  elvégzése  indokolja. Az
igények figyelembe vételével augusztusban – többéves tapasztalatra támaszkodva – elég,
ha két  óvoda tart  nyitva,  melyek közül egyik  a belvárosban,  másik a Béke-városrészben
található.

A zárva  tartás  idejéről  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  83.  §  (2)
bekezdés b.) pontja alapján a fenntartó dönt. 

Fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Urat a határozat-tervezet támogatására.
 

Dunaújváros, 2021. január 26. 

      Molnár-Osztrocska Diána

osztályvezető

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.; Telefon: (25) 544-306 
E-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…../2021. (…..) határozata   

a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének
meghatározásáról, a tagóvodák zárva tartásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 2021.
évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

2021. augusztus 2-tól augusztus 31-ig a  Margaréta Tagóvoda  (Dunaújváros, Lilla köz
1.), illetve a Napsugár Tagóvoda (Dunaújváros, Március 15. tér 12.) tart nyitva, a többi
tíz tagintézmény zárva van.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri  a Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Polgármesteri  Hivatal  Humán  Szolgáltatási  Osztályának  vezetőjét a határozat
közlésére.

Felelős:   a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő:  2021. február 15.

         

Dunaújváros, 2021. február 

                                                                           Pintér Tamás
polgármester

Kapják:

1.) DMJV PH Közgyűlési Osztály
2.) Dunaújvárosi Óvoda (2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.)
3.) Irattár








	Humán Szolgáltatási Osztály

