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Tisztelt Képviselő-testület!
A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény 2020. augusztus 31-ével kezdte meg
működését.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 83. § (2) bekezdése az alábbiak szerint
határozza meg a köznevelési intézmény fenntartójának jogait és kötelességeit.
„83. § (2) A fenntartó
a) e törvényben foglalt keretek között - a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási
intézmény által fenntartott köznevelési intézmény kivételével - dönt a köznevelési intézmény
létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről,
megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának átadásáról,
b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az
óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,
c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá - tankerületi központ által
fenntartott köznevelési intézmény kivételével - a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának
szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,
d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási
évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát,
e) ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét,
hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá
a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése
érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- és

gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes köznevelési
feladatokat ellátó hatóságnak,
f) a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a
jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések
keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett,
g) jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját,
h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok
végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
i) ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.
Fentiekre tekintettel alábbi fenntartói öntések meghozatala indokolt és szükséges:
- döntés a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról;
- döntés az óvoda (napi) heti, éves nyitvatartási rendjéről
Indítható csoportok száma
A Nkt. tv. 8. § (2) bekezdése előírja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozásokon vesz részt.
Az intézmény alapító okirata szerint az egy csoporttal működik, a felvehető gyermekek száma a
Nkt. 4. mellékletében foglaltakkal összhangban 25 főben került megállapításra.
Az indítható csoportok száma a 2021/2022. nevelési évben: 1.
Tekintettel az intézménybe beíratott 26 fős gyermeklétszámra, a Nkt. 25.§ (7) bek-e alapján – mely
szerint - „az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális
létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal
átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, során az
új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt – szükséges a fenntartói döntéshozatal.
Az intézményvezető a fenntartó hozzájárulását kezdeményezte a csoportlétszám átlépéséhez.
Nyitvatartás
Az intézményvezető a személyi feltételek és a szülői igények figyelembevételével az alábbi
nyitvatartási javaslatot tette:
Nyitvatartás a 2021/2022-es nevelési év szeptember 01-december 31-ig
Napi
Heti
2021.09.01-12.31.
769,5 Tervezett óvodai zárva
9,5 ó x 81
30
00
6 -16
9,5 ó
47,5 óra
óra
tartás (2021.12.27-31) két
nap
ünnep között
Nyitvatartás a 2021/2022-es nevelési év január 01-augusztus 31-ig
Napi
Heti
2022.01.01-08.31.
1377,5 Tervezett nyári
9,5
ó
x
145
óra
karbantartási /takarítási
630-1600
9,5 ó
47,5 óra
nap
szünet (5 hét: JúliusAugusztusban)
A 2021/2022-es nevelési évre tervezett nyitvatartási napok száma összesen:
226 nap /2147 óra

A Nkt.8. § (6) bek- e szerint: „Óvoda esetében a napi nyitvatartási idő legalább nyolc óra, amely
időtartam a fenntartó engedélyével csökkenthető. Ha a fenntartó engedélye alapján az óvoda
hat óránál rövidebb napi nyitvatartási idővel működik, a fenntartásához a központi
költségvetésből támogatás nem igényelhető. Ha a napi nyitvatartási idő nem éri el a nyolc
órát, a költségvetési támogatás nem teljes összegben illeti meg a fenntartót, a támogatás
mértékét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.
A fenntartónak a nyitvatartás rendje meghatározáskor az EMMI rendelet következő rendelkezéseit
indokolt figyelembe vennie:
„12. § Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitvatartás ideje alatt a gyermekekkel
minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként
összesen napi két óra átfedési idővel.”
„168. § (2) A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek,
tanulók felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira.”
Az EMMI rendelet 3.§ (7) bek- e 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.”
Indítványozom a T. Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok
szerinti fenntartói döntéshozatalt.
Vadna, 2021. 07. 19.
Bencze Péter
polgármester

1. sz. határozati javaslat:
Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2021.(….) határozata
a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési
intézményben a 2021/2022. nevelési évben indítható
csoportok számáról
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Vadnai Csodavár Óvoda
és Konyha fenntartója, a köznevelési intézményben, a 2021/2022. nevelési évben
indítható csoportok számát, 1 csoportban határozza meg.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: azonnal, értelemszerűen

2. sz. határozati javaslat:
Vadna község Önkormányzata Képviselő -testülete
/2021.(….) határozata
a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési
intézményben az óvodai csoportra megállapított maximális
gyermeklétszámtól való eltérés engedélyezéséről
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Vadnai Csodavár Óvoda
és Konyha fenntartója, engedélyezi, hogy a köznevelési intézmény a 2021/2022.
nevelési év indításakor – tekintettel az intézményben megvalósult beiratkozásra - a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. mellékletében, az óvodai
csoportra meghatározott 25 fős gyermeklétszámot, húsz százalékkal átlépje.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: azonnal, értelemszerűen
3. sz. határozati javaslat:
Vadna község Önkormányzata Képviselő -testülete
/2021.(….) határozata
a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény
nyitvatartási rendjéről
Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Vadnai Csodavár Óvoda
és Konyha fenntartója, a köznevelési intézmény nyitvatartási rendjét a 2021/2022.
nevelési évben a határozat 1. melléklete szerint határozza meg.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: azonnal, értelemszerűen

1. melléklet a /2021.(…..) határozathoz
A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény nyitvatartási
rendje a 2021/2022. nevelési évben
Nyitvatartás a 2021/2022-es nevelési év szeptember 01-december 31-ig
Napi
Heti
2021.09.01-12.31.
769,5 Tervezett óvodai zárva
9,5 ó x 81
30
00
6 -16
9,5 ó
47,5 óra
óra
tartás (2021.12.27-31) két
nap
ünnep között
Nyitvatartás a 2021/2022-es nevelési év január 01-augusztus 31-ig
Napi
Heti
2022.01.01-08.31.
1377,5 Tervezett nyári
9,5 ó x 145
óra
karbantartási /takarítási
630-1600
9,5 ó
47,5 óra
nap
szünet (5 hét: júliusaugusztusban)
A 2021/2022-es nevelési évre tervezett nyitvatartási napok száma összesen:
226 nap /2147 óra

