
 

A határozati javaslat elfogadásához  

egyszerű többség szükséges! 

 

9. számú előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2023. január 25. napján 900 órakor tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának véleményezése 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Keresztes Izabella aljegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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 az 

intézményvezetőnek legkésőbb február 15-ig kell tájékoztatni a szülőket. 

Ugyanakkor a 2011. évi CXC. tv. 83.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvoda 

heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 

 

A fentieknek megfelelően a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője Kirchner 

Erzsébet arról tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az óvoda 2023. július 17. és augusztus 4. napja 

között, 3 hétig tartana zárva. Az első két hétben teljes leállás lesz, mindenki szabadságát tölti. A 

harmadik héten az intézmény takarítását tervezi az intézményvezető. A bölcsőde 10 munkanapon 

keresztül, 2023. július 17. és július 28. napja között tartana zárva. 

Egyben javaslattal élt arra vonatkozólag, hogy ezen időszak alatt azon óvodásokat, akik felügyeletét a 

szülők nem tudják másképp megoldani, a Harci Kincsesláda Óvoda és Mini Bölcsőde 

tagintézményébe kerülhessenek elhelyezésre. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni szíveskedjen! 

 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2023. (I.25.) önkormányzat határozat: 

a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának 

jóváhagyásáról 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Medinai Sió Kincse 

Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjének kérelmét az óvoda nyári zárva 

tartásának időpontjáról jóváhagyja/módosítással hagyja jóvá.  

Felkéri továbbá az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a szülők 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdés szerinti értesítéséről. 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2023. január 31. 

Határozatról értesül:  Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde  

intézményvezetője, Irattár 

 

 

Medina, 2023. január 16. 

                          Vén Attila sk. 

        polgármester 


