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1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!

Köznevelési intézmény többek között az óvoda, ami a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az
utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki
a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a
településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az
érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda esetében a napi
nyitvatartási idő legalább nyolc óra, amely időtartam a fenntartó engedélyével csökkenthető.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 10. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott
kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. A Mötv. 23. § (3) bekezdése szerint
a fővárosi kerületi önkormányzatok - törvény keretei között - többek között önállóan
gyakorolják a települési önkormányzatokat megillető valamennyi feladat- és hatáskört,
amelyet törvény nem utal a fővárosi önkormányzat kizárólagos feladat- és hatáskörébe.
A Mötv. 23. § (5) bekezdésének 10. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladatai közé
tartozik az óvodai ellátás. Az önkormányzatunk az óvodai ellátást az általa fenntartott
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák működtetésével biztosítja.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83 § (2)
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés
módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásáról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdésében előírtak szerint 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 Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezetője megküldte az óvodák 2022. évi nyári
zárva tartási rendjére vonatkozó javaslatátjóváhagyás céljából, amely a határozat mellékletét
képezi.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 2.10.1. pontja
alapján a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék
téli- és nyári zárási tervét, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
fenntartásában működő Brunszvik Teréz Budavári Óvodák heti és éves nyitvatartási idejét.

A Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján
levezethető főszabály szerint a Bizottság egyszerű többséggel szavaz.

A fentiekben leírtak alapján kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés, valamint a határozati
javaslat és annak mellékletét képező Brunszvik Teréz Budavári Óvodák nyári zárva tartási
rendjének megtárgyalásra és elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága
.../2021. (....) NOKSB határozata
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2022. évi nyári zárva tartási rendjének jóváhagyásáról.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által fenntartott
és működtetett Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2022. évi nyári zárva tartási rendjét a
határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: közzétételre 2022. február 15.
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Budapest, 2021. december

Melléklet

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
2022. évi nyári zárva tartás időpontjai
Szünetek időtartama
Székhely és
telephely
Nyárs utca
Iskola utca
Toldy utca
Mészáros utca
Tigris utca
Lovas út
Dísz tér
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X = zárva
Kezdő időpont (24. hét) június 13.
Záró időpont (33. hét) augusztus 19.

Nyárs utca: 2022. június 13. - július 22.
Iskola utca:2022. július 11. - augusztus 19.
Toldy utca: 2022. június 13. - július 15.
Mészáros utca:2022. július 18. - augusztus 19.
Tigris utca:2022. július 18. - augusztus 19.
Lovas út: 2022. június 13. - július 15.
Dísz tén 2022. július 11. - augusztus 19.
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