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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

                    Telefon: (28)- 507-132      

                                                                      „Nyílt ülésen tárgyalandó”  
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2022. február 23-i ülésére 

 
 

Tárgy: A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda és a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde nyári zárása 
  
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézményvezetője tájékoztatót nyújtott be az intézmény nyári 
zárására vonatkozóan. Az intézmény a gyermekek ellátását biztosítani tudja, mert a nyári 
szünet alatt vagy a Gesztenyés óvoda vagy a Tölgyfa Óvoda fogadja a gyermeket. 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése ételmében: 
 
„3. § (7) Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben 
meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és 
hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés 
nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni 
kell.” 
 
A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde intézményvezetője kérte az intézmény nyári zárásának 
engedélyezését a dolgozói szabadságok kiadása érdekében. A nyári zárás alatt nem tud a 
gyermekek elhelyezésére alternatívát biztosítani.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§ (4)-
(5) bekezdése értelmében: 
 
„43.§ (4) A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a 
bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek 
intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről. 
(5) A miniszter rendeletben a bölcsődék számára - a bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztése, 
szakmai ünnepségek megtartása és a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó szakmai célok 
megvalósítása érdekében - nevelés-gondozás nélküli munkanapot határoz meg. A nevelés-
gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei nevelés és gondozás szünetel, a fenntartónak 
azonban erre irányuló szülői, törvényes képviselői kérésre gondoskodnia kell a gyermekek 
felügyeletének megszervezéséről.” 
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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdése értelmében: 
„37. § (3) A fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás időtartamát a 
fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg.” 
 
Mindezek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozatok elfogadását. 
 

 
1sz. Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gesztenyés Óvoda nyári 
zárva tartásáról a tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
              Gáspár Csabáné intézményvezető 
 

 
2 sz. Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
nyári zárva tartását 2022.08.08-tól 2022.08.19-ig engedélyezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
              Szénás Béláné intézményvezető 
 
               
 
           
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2022. február 10. 
 
 
 
 Juhász István 
 polgármester 
 


