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ELŐ TERJESZTÉS 
az Emberi Erőforrás Bizottság  2019.  január  28-i  ülésére 

Tárgy: Javaslat a bölcsődei tagintézmények nyári nyitvatartási rendjének meghatározására 
Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester 
Készítette: dr. Maracskó Brigitta Humánszolgáltatási Ügyosztály 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Tisztelt Emberi Erőforrás Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a bölcsődei ellátást, mint kötelező 
gyermekjóléti alapellátást, saját fenntartású intézményében, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékben  (7 
tagintézményben  492  férőhelyen) (a továbbiakban: JEB) biztosítja. 

Az elmúlt évben az intézmény tagintézményei  3-3  hét időtartamra kerültek bezárásra a nyári hónapokban.  A  JEB 
vezetőjének javaslata szerint  2019.  évben az intézmény mind a  7  tagintézménye három hét időtartamra kerülne 
bezárásra július, illetve augusztus hónapban. 

A  tagintézmények bezárására vonatkozó indokok: 
Minden évben szükséges bizonyos karbantartási feladatok elvégezése (pl. csoportszobák vagy konyhák tisztasági 
festése és a festés utáni nagytakarítása, udvar felújítás, épületszerkezeti átalakítások), ezek a tevékenységek 
biztonságosan csak akkor végezhetőek el,  ha  a gyermekek nincsenek az épületben. Továbbá a tapasztalatok alapján 
a nyári időszakban a bölcsődei szolgáltatás iránti igény csökken a családok részéről. Ebben az időszakban változó a 
bölcsődék kihasználtsága, a szülők kiveszik a szabadságaikat és ekkor nem viszik bölcsődébe a gyermekeiket, ahol 
pedig nagyobb gyermek is van a családban, ott az iskolaszünet és óvoda zárása miatt gyakran a bölcsődés 
gyermeket sem viszik a bölcsődébe. 

A  fentiekben megfogalmazott indokokat figyelembe véve a tagintézmények nyári zárva tartási idejét  3  hét 
időtartamban javasolom meghatározni.  A  zökkenőmentes ellátás érdekében előzetes igényfelmérés történik az 
ügyelet iránti igényekről. 

II. A  beterjesztés indoka 
Tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírások szerint a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá, 
valamint a fenntartónak minden év február 15-ig tájékoztatnia kell a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási 
rendjéről szükséges, hogy a Bizottság a  2019.  január  28-i  ülésén meghozza döntését. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja az Önkormányzat által fenntartott bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének meghatározása a 
2018/2019-es bölcsődei nevelési évre vonatkozóan.  A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi XXXI. törvény  43.  §  (4)  bekezdése 
értelmében a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. 

A  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló  15/1998.  (IV.30.)  NM  rendelet  37.  §  (3)  bekezdése alapján a fenntartó 
minden év február 15-ig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. 

A  Bizottság hatásköre a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  2.4.3. 
pontjában foglaltakon alapul. 
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KÉSZÍTETTE: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY  

LEÍRTA:  DR.  MARACSKÓ  BRIGITTA  HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: OE  AOE4  c_ 

ELLENŐRIZTE: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

JÓVÁHAGYTA: 

DANADA-RIMÁN DINA ZENTAI OSZKÁR 

JEGYZŐ AZ  EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁG ELNÖKE 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

Mindezek alapján kérem az Emberi Erőforrás Bizottság döntését a kerületi önkormányzati bölcsődék nyári 
nyitvatartási rendjének meghatározásáról a 2018/2019-es nevelési évre szólóan. 

Határozati javaslat 

/2019. (1.28.)  számú Emberi Erőforrás bizottsági határozat: 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek  2019.  évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint 
határozza meg azzal, hogy a zárva tartással érintett bölcsődei tagintézménybe járó gyermekeket az adott időszakban 
nyitva tartó bölcsődei tagintézmény fogadja. 

 

tagintézmény neve, címe: tagintézmény nyári zárva tartási ideje: 

1. 
Tücsök-lak Bölcsőde 
1084 Bp.,  Tolnai Lajos utca  19. 

2019.07.01.-07.19-ig 

2. 
Babóca Bölcsőde 
1083 Bp.,  Baross  u. 117. 

2019.07.15.-08.02-ig 
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Fecsegő-tipegők Bölcsőde 
1087 Bp.,  Százados út  1. 

2019.07.15.-08.02-ig 

4. 
Katica Bölcsőde 
1089 Bp.,  Vajda  Peter u. 37. 

2019.07.29.-08.16-ig 

5. 
Játékvár Bölcsőde 
1085 Bp.,  Horánszky  u. 21. 

2019.08.05.-08.23-ig 

6. Mini-Manó Bölcsőde 
1083 Bp.,  Baross  u. 103/A. 

2019.08.12.-08.30-ig 

7. 
Gyermekkert Bölcsőde 
1082 Bp.,  Nagy Templom  u. 3. 

2019.08.12.-08.30-ig 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  28. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel módjára 

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2019.  január  17. 

Sántha Péterné 
al ol armester 
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