
 

Előterjesztés Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Polgármesteri döntéséhez 

Döntés a Leányvári Cseresznyefa Óvoda Kirschbaum Kindergarten Leinwar 

2021. évi nyári zárva tartásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontja 

alapján a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 

 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.  

A lefolytatott egyeztetések alapján az óvoda intézményvezetője az alábbiak szerint tett 

javaslatot az óvoda 2021. évi nyári ügyeleti rendjére, valamint zárva tartására: 

A Leányvári Cseresznyefa Óvoda Kirschbaum Kindergarten Leinwar  

2021. augusztus 2-től augusztus 19-ig.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nyitás: 2021. augusztus 23-án.         

 

A szülőkkel, valamint a képviselő-testület tagjaival folytatott egyeztetés során az érintettek 

nem támogatták azt, hogy az óvoda három hétig zárva tartson, ezért a 6/2021.(I.28.) 

polgármesteri határozatban az óvoda zárva tartása 2021. augusztus 9-től augusztus 19-ig 

időszakban került meghatározásra.  

Az elfogadott határozat visszavonását és új döntés meghozatalát tartom indokoltnak, 

tekintettel arra, hogy lehetőség nyílt arra, hogy együttműködési megállapodás keretében a 

Piliscsévi Önkormányzat, valamint a Leányvári Önkormányzat intézményfenntartók a 

Leányvári Cseresznyefa Óvoda, illetve a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde 

intézményekre vonatkozóan helyettesítő intézményként biztosítsák a gyermekek nyári 

felügyeletét.  

A megállapodás-tervezet értelmében a két köznevelési intézmény a nyári zárvatartási 

időszakban maximum 2 hétig terjedő időszakra, azaz 10 munkanapra biztosítja a gyermek 

felügyeletét a helyettesítő intézményben. 

Fentiek alapján kérem a 6/2021. (I.28.) számú polgármesteri határozat visszavonását, továbbá 

az óvoda zárva tartásának 2021. augusztus 2. - 2021. augusztus 19. napjáig történő 

megállapítását, egyúttal a mellékelt együttműködési megállapodás elfogadását. 

      

Határozati javaslat: 

Leányvár Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ……/2021.(II…..) polgármesteri határozata 

a 6/2021. (I.28.) polgármesteri határozat visszavonásáról, továbbá a Leányvári 

Cseresznyefa Óvoda Kirschbaum Kindergarten Leinwar  

2021. évi nyári zárva tartásáról és az ahhoz kapcsolódó együttműködési 

megállapodásról 



 

Leányvár Község Önkormányzatának polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre 

tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított 

feladat- és hatáskör gyakorlása során Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevében úgy dönt, hogy: 

 

1.) A 6/2021. (I.28.) polgármesteri határozatot visszavonom. 

2.)  Piliscsévi Önkormányzat, valamint a Leányvári Önkormányzat intézményfenntartók 

között a Leányvári Cseresznyefa Óvoda, illetve a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-

bölcsőde intézményekre vonatkozó együttműködési megállapodást az 1. melléklet 

szerinti tartalommal elfogadom. 

3.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontja 

alapján - az Önkormányzat fenntartásában működő Leányvári Cseresznyefa Óvoda 

Kirschbaum Kindergarten Leinwar  

2021. évi nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozom meg:  

Az óvoda zárva tart: 2021. augusztus 2-től augusztus 19-ig.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nyitás: 2021. augusztus 23-án. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fári Csaba polgármester 

 

Leányvár, 2021. február 24. 

           Fári Csaba s.k. 

             polgármester 


