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ELŐTERJESZTÉS

Lesenceistvánd és Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete
 2010. február 11-i 

soron következő ülésére

Tárgy: Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos 
Óvoda  2010.  évi  nyári  takarítási  szünet  időpontjának 
meghatározása

Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Kovács Károly polgármester

Előterjesztést készítette: Gutmájer Mónika előadó

Meghívottak: Nyírő-Bognár Mária óvodavezető

Előterjesztést látta: 
………………………….
Dr. Takács Nóra
körjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 2. 
§-ának  (7)  bekezdése  előírja,  hogy  az  óvoda  nyári  takarítási  szünetéről,  a  zárva  tartás 
időpontjáról a szülőket minden nevelési év február 15. -éig értesíteni kell. Ezért Nyírő-Bognár 
Mária  óvodavezető  kéri  hogy intézményük  takarítási  szünetének időpontját  mint  fenntartó 
szíveskedjenek meghatározni.
Az intézmény vezetése a következő munkálatok elvégzését javasolja:

• Óvoda + napközi teljes körű belső meszelése
• Micimackó csoportban padozatának, meleg burkolatának cseréje
• Nyílászárók festése

A  munkálatok  elvégzésére  az  Intézményvezető  a  2010.  06.  28.  (hétfő)  –  2010.  07.  30. 
(péntek) (5 hét) tartó időszakot tartja célszerűnek megjelölni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot meghozni szíveskedjen. 

Lesenceistvánd, 2010. január 20.

Tóth Csaba.           Kovács Károly
Polgármester polgármester



Határozati javaslat
………./2010. (II. __.) sz . Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Százholdas  Pagony  Közös 
Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2010. évi nyári  takarítási  szünet időpontjának meghatározása” 
című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

1. Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az óvodavezető által 
nyári takarítási szünet céljából megjelölt 2010. 06. 28. (hétfő) -tól 2010. 07. 30. (péntek) -ig 
terjedő időszakot,  továbbá egyetért  a felsorolt munkálatok (Óvoda + napközi teljes körű 
belső  meszelése,  Micimackó  csoportban  padozatának,  meleg  burkolatának  cseréje, 
Nyílászárók festése) elvégzésének szükségszerűségével.

2. Lesenceistvánd Település Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, valamint az 
Intézményvezetőt, hogy a felsorolt munkálatok elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Intézményvezető

Határozati javaslat
………./2010. (II. __.) sz . uzsai. Képviselő-testületi határozat

Uzsa  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Százholdas  Pagony  Közös  Fenntartású 
Napköziotthonos  Óvoda  2010.  évi  nyári  takarítási  szünet  időpontjának meghatározása”  című 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

2. Uzsa  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  az  óvodavezető  által  nyári 
takarítási szünet céljából megjelölt 2010. 06. 28. (hétfő) -tól 2010. 07. 30. (péntek) -ig terjedő 
időszakot,  továbbá egyetért  a  felsorolt  munkálatok (Óvoda + napközi  teljes körű belső 
meszelése,  Micimackó  csoportban  padozatának,  meleg  burkolatának  cseréje, 
Nyílászárók festése) elvégzésének szükségszerűségével.

2. Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Lesenceistvánd polgármesterét, valamint 
az Intézményvezetőt,  hogy a felsorolt  munkálatok elvégzése érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.

Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Kovács Károly polgármester

Tóth Csaba polgármester
Intézményvezető


