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Tisztelt Emberi Erőforrás B izottsás !

I. Tényál|ás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat (továbbiakban az onkormźnyzat) a bölcsődei ellátást, mint kötelező
gyeľmekjóléti a|ape||áúźlst, saját fenntaľtĺású intézményében a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődékben (7 tagin-
tézményben 492 férohe|y van) (továbbiakban: JEB) biztosítja.

Az elmúlt években a Jźté|sĺár Bölcsőde, valamint a Fecsegő-Tipegők Bölcsőde egész nyáron nyitva tartott, a
Katica Bölcsődę az ővodai ľészleggel párhuzamosan tartott zárva (20|5.07.20-08.2l. között), a JEB további 4
tagintézménye 2 hét időtartamra került bezźttásra.

A JEB vezetojének javaslata szerint 2016. évben az intézmény 7 tagintézménye közül 5 tagintézmény két hét
időtaľtamra, I tagintézménye három hétľe keľülnę bęzźrźsrajúlius, illetve augusztus hónapban. Egy tagintéz-
mény tekintetében az e||étős folyamatos |enne, anyfui időszakban nem kerülnebezfuźsra.

A tagintézmények zár ásär a vonatkozó indokok :

Minden évben szükséges bizonyos karbantartási feladatok elvégezése (pl. csoportszobák vagy konyhéktisna-
sági festése és festés utáni nagytakarítźsa, udvar felújíüís, éptiletszeľkezęti źúa|akítlísok), ezęk a tevékenységek
biztonságosan csak akkor végezhetóek el, ha a gyermekek nincsęnek az épületben. Továbbá atapasztalatok
a|apján a nyźri időszakban a bölcsődei szo|gáůtatás iránti igény csö,kken a családok részéró|. Ebben az ido-
szakban vá|tozó a bölcsődék kihasználtsźlga, a szülők kiveszik a szabadságaikat és ekkor nem viszik bölcsödé-
be a gyeľmekeiket, ahol pedig nagyobb gyermek is van a családban, ott az iskolasztinet és óvoda zárősa miatt
gyakran a bölcsődés gyermeket sem hozzák a bölcsődébe.

A fentiekben megfogalmazott okok és a gyermekek érdekeit figyelembe véve a tagintézmények nyári zfuva
taľĺási idejét 2-3 hét időtartamban indokolt meghatározni. A zárva tartés ideje a|att a zárássa| éľintett tagintéz-
ményben gondozott gyermekek - szükség esetén - az adott időszakban nyitva taľtott tagintézményeiben kerül-
nek elhelyezésre.

n. A beteľjesztés indoka
Tekintettel aľra, hogy a jogszabáiyi előírások szerint március l-jéig kell tájékoztatni a szülőket a bölcsőde
nyárinyiwatartási ľendjérő|, sziikséges' hogy a Bizottság döntését 20l6. február 3-i ülésén meghozza.

ilI. Diintés célja'.pénzügyi hatása
A döntés cé|ja az onkormányzat á|ta| fenntartott bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének meghatározása a
f0I5/20|6. bölcsődei nevelési évre vonatkozőan. A döntés pénzúgyifedezetetnem igényel.

Iv. Jogszabályiköľnyezetismeľtetése
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatástől szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. $ (5) bekezdése ér-
telmében a bölcsőde nyáľinyiwataľtási rendjét a fenntartó hagyja jővá,
A személyes gondoskodást nýjtó gyermekjóléti' gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/|998. (IV.30.) NM rendelet 40/A. $-a alapján afenntgrtő min-
den év március l-jéig tájékoztatja a szülőkęt a bölcsőde nyáľi nyitvatartási rendjérőI. c.4 .?/
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A Bizottság hatlásköre a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormáĺyzat Képviselő-testiilet és
Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabáůyzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati ľendelet 7 . számű me1.-

lékletének 2.4.3fog|a|takon alapul. Mindezek a|apjěnkérem az Emberi Erőforrás Bizottság döntését a kerületi
önkormányzati bölcsődék nyári nyiwatartási rendjének meghatfuozásárő| a2015/201'6. nevelési évre szólóan.

}Jatározatijavaslat
12016. (II.03.) számú emberi erőforrás bizottsági hatérozat:

Az Embeľi Eľőfoľrás Bizottság úgy dtint' hogy

Budapest Józsefuárosi onkormányzat fenrúartásában lévő Józsefuárosi Egyesítętt Bölcsődék tagintézményei-
nek 2016. évi nyári nyitvatarĺási rendjét aza|éhbiak szerint határozzamegazza|, hogy a zźrvatartźssal érintett
bölcsődei tagintézménybe járó gyermekeketazadottidőszakban nyiwa taľtó bölcsődeitagintézmény fogadja.

taeintézn,énv neve, cĺme : tasintézménv nvóľí zĺÍrva tartdsi ídeie:
I MinĹManó Bölcsőde

1083 Bp., Baross u. 103/4.
2016.07.18-07.29-ig

2.
Gyermekkeľt Bölcsőde
1082 Bo.. NasYtemplom u. 3

2016.07.18-07.29-ig

3.
Katica Bölcsőde
1089 Bo.. Vaida P. u. 37.

2016.07 .18-08.05-ig

4.
Tücsök-lak Bölcsőde
1086 Bp.. Dankó u. 31

f016.07.25-08.05-ig

5.
Babóca Bölcsőde
1083 Bp.. Baross u. lI7. 2016.08.01-08.12-is

6.
Iá./ré|<llát Bölcsőde
1085 Bp.. Horánszkv u.2|. 2016.08.01-08.12-ig

7.
Fecsegő-tipegők Bölcsőde
1087 Bp.. Százados út l. egésznyáron nyiwa taľt

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. március l.

A döntés végrehajŁĺsźłtvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előteľjesztő e|őkészítőjének javaslata a közzététel módjára

nem indokolt

Budapest, 2016. január |3.

hirdetőtáblán honlapon
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