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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha (7020 Dunaföldvár, Jókai utca 7.) biztosítja az óvodai, 

a bölcsődei ellátást, valamint a gyermekétkeztetést. 

 

Az óvodai és bölcsődei ellátás esetében a fenntartó köteles megállapítani a nyári zárva tartás rendjét. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) b) értelmében 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 intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján 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. 

 

Az óvodák és a bölcsőde 2021. évi nyári nyitva tartására az intézményvezető által tett javaslat az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§ (4) bekezdése 

alapján a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a 

szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének 

megszervezéséről. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdése alapján a 

fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató 

nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben 

határozhatja meg. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

Dunaföldvár, 2021. február 3.  

 

 

        Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 



H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 

(I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, 

hogy a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2021. évi nyári nyitva tartását az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

• 2021. június hónapban mind a négy óvodai telephely üzemelni fog, 

• 2021. július 5-30. között csak a József téri óvoda üzemel. 

• 2021. augusztus 2-27. között csak a Kossuth Lajos utcai óvoda üzemel 

• A Varázskert Bölcsőde 2021. augusztus 16-31-ig zárva tart. 

 

Határidő:  2021. február 15. (közzétételre) 

Felelős:  Horváth Zsolt - polgármester 

  Úr-Hosszú Edina Ilona – Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

  Intézményvezetője 

 

Erről értesül:  

1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

2. Pénzügyi- és Adóiroda 

3. köznevelési- és közművelődési ügyintéző 




