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Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda - 2097 Pilisborosjenő, Fö utca 41. - nyári szünetének
engedélyezése ügyében, az óvodavezetö: Metzlemé Kutvölgyi Eszter, kérelmezte az
intézményi nyári zárva tartásának, nyári szünetének engedélyezését 2021. július 19. napjától
2021. augusztus 19. napjáig.

Az óvodai intézmény nyári szünet lehetösége régóta adott községünkben. A felelős döntés
meghozatala e kérdésben mindenképpen szükséges, tekinfve, hogy egy olyan közfeladat
ellátásáról van szó, amelyet ajogatkotó törvényi szinten szabályoz.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv. ) 13. § (1) bekezdés 6. pontja az óvodai nevelés feladatának ellátását tételesen említi,
mint helyben biztosítandó közfeladat. Továbbá a nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC.
törvény 49. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a települési önkormányzat közzéteszi az
óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitvatartásának rendjét. Az óvoda köteles
felvenrú, áfrvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a
továbbiakban: kötelezö felvételt biztosító óvoda).

Az óvodás korú gyermekek fejlödése szempontjából fontos, hogy nekik is szükségük van
"szabadságra", amikor a családjuk körében, a megszokottól eltérő napirenddel pihenhetiiek.
Emellett a nyári nyitás előtt nagytakarítás zajlik, így tehát az utolsó feltüntetett héten a
gyermekek fogadása nehezen megoldható. A nevelési szempontjaikon túhnenően,
beszélhetünk gazdasági, munkakörülmények biztosítása szerinti, valamint humán eröforrási
szempontokról is, amelyek éppen úgy az intézményi nyári szünet létét támogatják.

Az óvoda zárva tartása alatt az önkormányzat a Család- és Gyennekjóléti Szolgálat területén a
helyi óvodásoknak és alsó tagozatos általános iskolás gyermekek számára tábori ügyeletet
tart. A tábori ügyelet megszervezésével és lebonyolításával javaslom megbízni a
Pilisborosjenő Mesevölgy Ovoda - 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 41. önkormányzati
intézményt. A részvétel feltétele a pozitívan elbírált írásos jelentkezés, amit a
hivatal ilisboros'eno. hu emailcímre 2021. június 30-ig a részvételi szándék indoklásával
megküldenek. A tábor ideje alatt az étkezés önköltséges, kivétel a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők, akinek ingyenes az ebéd.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, a fentiek szerinti álláspont kialakítására.

Pilisborosjenö, 2021. június 23.

Tömöri Bal
polgármest ^
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Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) a Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda - 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 41 2021. júUus 19.

napja és 2021. augusztus 19. napja között az mtézmény nyári zárva tartását
engedélyezi.

2) Ez idő alatt az önkormányzat a helyi családok támogatása érdekében tábori ügyeletet
szervez önköltséges étkezéssel.

3) Egy csoport létszámát legfeljebb 10 föben engedélyezi.
4) A tábori ügyelet megszervezésével és lebonyolításával a Pilisborosjenő Mesevölgy

Óvoda - 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 41. önkonnányzati intézményt bízza meg.
5) A tábori ügyeletben a helyi alsó tagozatos általános iskolások is részt vehetnek. A

részvétel feltétele a pozitívan elbírált írásos jelentkezés, ainit a
hivatal ilisboros'eno. hu emailcímre 2021. június 30-ig a részvételi szándék
indoklásával megküldenek. A tábor ideje alatt az étkezés önköltséges, kivétel a
rendszeres gyennekvédelmi kedvezményben részesülők, akinek ingyenes az ebéd.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester, Metzlemé Kútvölgyi Eszter óvodavezető
Határidő: 2021. június 23.




