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A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vezetője azzal a kéréssel fordult Pásztó Város 
Önkormányzatához, mint fenntartóhoz, hogy 2020. december 01. napjától engedélyezzék a 
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde Százszorszép óvodájának, és Hétpettyes tagóvodájának 
jelenlegi 6:00-tól 18:00-ig tartó nyitvatartási idejének 6:00-tól 17-ig tartó nyitvatartási időre 
történő módosítását. 

A kérést az alábbiakkal indokolta: 

 A gyermekeket a délután folyamán 16,30-ig elviszik a szülők. A dajkák munkaidejében 17-18-
ig egy óra üresjárat van. Most a délutános dajka 10-re jön és 18-ig van. A rövidebb 
nyitvatartásnál 9 órára érkezne, és 17 óráig lenne. A napközbeni ellátásban sokkal többet be 
tudna így segíteni, különösen most, a járványhelyzet miatt, amikor elég gyakori a dolgozók 
között is a hiányzás. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)  83.§ (2) 
bekezdése szerint: a fenntartó  

b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az 
óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, 

Az Nkt. 49. § (3) bekezdése kimondja: 

A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda 
nyitvatartásának rendjét. 

A fenntartónak a nyitvatartás rendje meghatározásakor a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI 
rendelet ( a továbbiakban EMMI rendelet) következő rendelkezéseit indokolt figyelembe 
vennie: 

„12. § Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik.   

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5): Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a 
délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű 
foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja. 

„168.§ (2) A nevelési- oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a 
gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira.” 

Amennyiben a fenntartó engedélyezi az intézmény nyitvatartási idejének módosítását lehetőség 
nyílik a dajkák munkaidejének optimális kihasználására, ezzel is biztosítva az intézmény 
zavartalan működését. 

Az intézmény nyitvatartási rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és az éves 
munkaterv szabályozza, illetve tartalmazza. 

Az óvodavezető javaslatot tesz ezen dokumentumok fentiek szerinti módosítására. Az SZMSZ 
5. pontjában meghatározott nyitvatartásra vonatkozó rész így az alábbiak szerint módosulna: 



„A székhely Százszorszép óvodában és a Hétpettyes tagóvodában a napi nyitvatartási idő 11 
óra,  06.00-17.00-ig.”  

Ezzel együtt módosul a házirend és az éves munkaterv nyitvatartásra vonatkozó része is.  

 
 Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 
rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint dönt: 

Jóváhagyja a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde Százszorszép és Hétpettyes tagóvodájának 
jelenlegi 6:00-tól 18:00-ig tartó nyitvatartási idejének 6:00-tól 17:00-ig tartó nyitvatartási időre 
történő módosítását. 

Ennek megfelelően módosul az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. pontjában 
meghatározott nyitvatartásra vonatkozó rész az alábbiak szerint: 

„A székhely Százszorszép óvodában és a Hétpettyes tagóvodában a napi nyitvatartási idő 11 
óra, 06.00-tól 17.00 óráig.”  

Ezzel együtt módosul a házirend és az éves munkaterv nyitvatartásra vonatkozó része is.  

A módosítások átvezetéséről és az ezzel kapcsolatos tájékoztatásról az intézmény vezetője 
gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 
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Határozati javaslat törvényes! 
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