
 
 

            3.        NAPIREND 

 

Ügyiratszám                      2/151-5/2015.             
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Zalahaláp-Sáska  Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács 

2015. február 10 - ei nyilvános  ülésére 
 

Tárgy:  „Kacagó” Napközi Otthonos  Óvoda   2015. – 2016 . nevelési évre 

történő beíratás , valamint az Óvodai nyári szünet  időpontjainak 

meghatározására javaslat 

 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor  elnök 

 

Előkészítő:  Lukács Tiborné önkormányzati referens 

 

Meghívottak:  Mayer Ottóné mb. óvodavezető 

 

Előterjesztést látta:   

…………………………. 

Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 
 

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS  ! 

 

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

20.§ (1) bekezdésében foglaltak értelmében a fenntartó legalább 30 nappal a beíratás előtt 

köteles nyilvánosságra hozni az általa fenntartott intézménybe történő beiratkozás időpontját. 

 

1.)Az Intézményvezető a beíratás időpontját 2015. április 20-24 (hétfő-péntek) közötti 

időpontra tervezi.  

Az időpont meghatározása a fenntartó , jelen esetben a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. 

 

Tisztelettel kérem a Társulási Tanácsot  hogy az Intézményvezető javaslatát fogadja el, és a 

beíratás időpontját szíveskedjen meghatározni. 

 

 
HATÁROZATI JAVASLAT  ….........…/2015. (II. 10. )  Képviselő-testületi határozat 
                                                           

1) Zalahaláp, Sáska Községek 

Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa a fenntartásában álló „Kacagó” 

Napközi Otthonos Óvodába a  2015. – 2016. nevelési 

évre történő  beíratás időpontját – figyelemmel a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) 

bekezdésre - 2015. április 20-24. (hétfő-csütörtök) 

8.00 - 16.00 közötti időszakban határozza meg. 
 
2) A  Társulási Tanács  megbízza Bedő Lajos 

Sándort,  a Társulás elnökét , hogy a döntésről az 

Intézményvezetőt a határozat megküldésével értesítse. 

 

Felelős: Bedő Lajos Sándor  elnök 
Határidő : azonnal 

 



 

 

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS  ! 
 
 
Az előterjesztés második részében a nyári takarítási szünet időpontját kell meghatározni. A 

nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. 

§-ának (7) bekezdése előírja, hogy az óvoda nyári takarítási szünetéről, a zárva tartás 

időpontjáról a szülőket minden nevelési év február 15.-éig értesíteni kell. Az intézmény 

vezető javaslata, valamint a korábbi évek gyakorlata figyelembevételével javasoljuk a 

Társulási Tanácsnak, hogy  2015. július 20. napjától 2015. augusztus 16. napjáig határozza 

meg a takarítási szünet időpontját. 
 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen.  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  ...………/2015. (II.10.)  Képviselő-testületi határozat 
 

1.)  Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak 

Óvodafenntartó Társulás  Társulási Tanácsa a fenntartásában álló 

„Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda  2015. évi nyári takarítási szünet 

időpontjaként megjelölik a 2015. július 20-tól 2015. augusztus 16-ig 

terjedő időszakot. 
 

2.) A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét, hogy a 

döntésről az  intézményvezetőt értesítse. 

 

 

Határidő:  2015.február 15. 

Felelős: Bedő Lajos Sándor elnök 

 

 

Zalahaláp, 2015. január 29. 

 

 

 

         Bedő Lajos Sándor 

                                                                                                                        elnök  

    


