
í.?. napirendi pont**
Bizalmas: □

ELŐLAP
(Előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe: A Gödi Kincsem és Kastély Óvoda 2023. évi nyári zárva tartásának kérelme

Az előterjesztés tartalma: A gödi óvodák 2023. évi nyári zárva tartásának tervezete, kérelme.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Kertészné Antal Márta hatósági osztályvezető

Az előterjesztést készítette:
Kertészné Antal Márta hatósági osztály vezető L.I

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2023.01.16.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása mind elektronikus formában (word-formátumban), mind papíralapon kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Képviselő-testület X

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: X
IGENEI
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: S IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..............................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: E IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Környezetvédelmi és 
városfejlesztési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Kulturális tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: EJ NINCS: □

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók: kocsis Katalin, Balkányi Nikoletta óvodavezetők

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés: .............................................................................................................................................

jegvző
képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: □

^<^jégyz.ő
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzat 
Polgármestere 
2131 Göd, Pesti út 81. 
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának 2023. január havi 

munkaterv szerinti soron következő 
Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A Gödi Kincsem és Kastély Óvoda nyári zárva tartásának kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödi Kincsem és Kastély Óvoda óvodavezetői kérelemmel fordultak Göd Város Önkormányzata Képviselő
testületéhez, mint fenntartóhoz, a 2023. évi nyári óvodai zárva tartás engedélyezése ügyében. A kérelem 
szerint a Gödi Kincsem Óvoda nyári zárva tartás tervezett időpontja 2023. július 31. és augusztus 18. közötti 3 
hét míg a Kastély Óvoda 2023. július 10. és július 28. közötti 3 hét lenne. Az óvodák nyári zárása a korábbi 
évek gyakorlata szerint 2 hét volt, melyet szeretnének 3 hétre hosszabbítani. A nyári zárás a két óvoda között 
egyeztetésre került, és a két intézmény a nyári zárása alatt kölcsönösen gondoskodik az óvodai ellátást 
igénylő gyermekekről. A nyári zárva tartás időpontjának meghosszabbítását a karbantartási és éves nagy 
takarítási munkálatok gördülékenyebb megszervezése érdekében igénylik.

Fentiek tekintetében az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Képviselő-testület felé:

Határozati javaslat
„.../2023. (I. .) sz. Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

„mint fenntartó” a Gödi Kincsem Óvoda nyári zárva tartását 2023. július 31. és augusztus 18. közötti 3 hét 
időtartamra, a Kastély Óvoda zárva tartását pedig 2023. július 10. és július 28. közötti 3 hét időtartamra 
engedélyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző

Határozati javaslat
./2023. (I.......) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

nem engedélyezi a Gödi Kincsem Óvoda és Kastély Óvoda nyári zárva tartását 3 hét időtartamra.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző
Göd, 2023. január 16.

Tisztelettel: Kertészné Antal Márta
hatósági osztályvezető

2131 Göd, Pesti út 81.- 2131 Göd, Pf. 287=^WOT)64, Fax: 27/345-279 - E-mail: 
varoshaza@god.hu


