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Határozati javaslat:
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
bölcsődei ellátást, mint kötelező gyermekjóléti alapellátást a fenntartásában működő Józsefvárosi 
Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: Bölcsődék) hét telephelyen, 492 férőhelyen biztosítja, 20 hetes 
kortól 3 éves korig, illetve a harmadik életév betöltését követő augusztus 31-ig a kisgyermekek 
napközbeni ellátására.
A Bölcsődék intézmény vezetője javaslatot tett a Bölcsődék 2022. évi téli zárva tartására az elmúlt évek 
ugyanezen időszakában a bölcsődei ellátást igénybe vevők száma alapján. A Bölcsődék téli zárva 
tartására a karácsonyi és új évi ünnepekre tekintettel 2022. december 22. napja és 2022. december 31. 
napja közötti időszakban kerülne sor.

A téli zárva tartás ideje alatt a Fecsegö-tipegök Bölcsőde (1087 Budapest, Százados út 1.) tart ügyeletet 
és fogadja a Bölcsődék tagintézményeibe beíratott gyermekeket.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 43. § (4) bekezdése szerint a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. Ennek liTÉiBwioilÉiiiyEO 



értelmében a Bölcsődék intézményvezetője elkészítette a 2023. évi nyári nyitvatartási rendre vonatkozó 
javaslatát, figyelembe véve a szükséges karbantartási, felújítási és takarítási feladatokat.

A Bölcsődék tagintézményeiben a 2023. évi nyári zárásra javasolt időpontok:

Bölcsőde heve Bölcsődevezető neve
Nyári zárva tartás időpontjára 

javaslat

Mini-Manó Bölcsőde 
1083 Bp., Baross u. 103/A. Vajda Krisztiánné 2023.07.24.-2023.08. 18.

Babóca Bölcsőde
1083 Bp., Baross u. 117. Rózsa Anna <<<■ 2023.07.03.-2023.07.28.

Játékvár Bölcsőde
1085 Bp., Horánszky u. 21. Sebenné Horváth Mária 2023.06. 26.-2023. 07. 21.

Gyermekkelt Bölcsőde
1082 Bp., Nagy Templom u. 3. Sziliné Székely-Bakk Zsuzsanna 2023. 06. 26.-2023. 07.21. V < ; )

Fecsegő-tipegők Bölcsőde 
1087 Bp., Százados út 1. Fauzemé Zrubecz Melinda 2023.07.24.-2023.08. 18.

Tücsök-lak Bölcsőde
1084 Bp., Tolnai Lajos u. 19. Béres Nóra 2023.07.03.-2023.07.28.

Katica Bölcsőde
1089 Bp., Vajda P.u. 37-39. Botka Zoltánné 2023.07.24.-2023.08.18.

A fentiekre tekintettel javasolom a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Bölcsődék 2022. évi téli 
zárva tartási idejét 2022. december 22-töl 2022. december 31-ig (5 munkanap) tartó időszakban, 
valamint a Bölcsődék 2023. évi tervezett nyári nyitvatartási rendjét a 2023. június 26-tól 2023. 
augusztus 18-ig tartó időszakra szólóan a fenti táblázat szerint. A téli és nyári zárások idején az 
ügyeletre kijelölt bölcsődék fogadják a gyermekeket, az ellátás biztosítása folyamatos.

IL A beterjesztés indoka
A szülők kellő időben történő tájékoztatása, valamint a jogszabálynak való megfelelés érdekében 
szükséges dönteni a Bölcsődék 7 telephelyén működő tagintézmények 2022. évi téli zárva tartási és a 
2023. évi nyári nyitvatartási idejének jóváhagyásáról.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja az Önkormányzat által fenntartott Bölcsődék 2022. évi téli zárva tartási és a 2023. évi 
nyári nyitvatartási idejének jóváhagyása.
A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel, többletkötelezettséget nem eredményez a fenntartó terhére.

IV. Jogszabályi környezet
A Gyvt. 43. § ( 1 ) bekezdése szerint a bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a 
gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 
szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több 
csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést. ,

A Gyvt. 43. § (4) bekezdése szerint a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A 
fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek 
intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről.

A Gyvt. 5. § s) pontja rendelkezik a fenntartó fogalmáról, amelynek sa) alpontja szerint fenntartó az 
állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a 
helyi önkormányzatok társulása (a továbbiakban együtt: állami fenntartó), ha a Gyvt.-ben és más 
jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenység biztosításához szükséges feltételekről.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 37. § (1) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a fenntartó 
által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek bölcsődei ellátását.



A Rendelet 37. § (3) bekezdése szerint a fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás 
időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
41.§ (2) bekezdés értelmében az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei 
biztosítják,

A Mötv. 41. § (3) bekezdése értelmében pedig önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi 
népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a 
részönkormányzat testületé, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 3.4.9. pontja alapján a Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság ellenőrzi és felügyeli az Önkormányzat által irányított szociális és 
gyermekvédelmi költségvetési szervek tevékenységét.

A Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen 
kell tárgyalni. A határozat elfogadásához az SZMSZ 30. § (1) bekezdése alapján egyszerű többség 
szükséges.

Fenti rendelkezések alapján kérem az alábbi határozat elfogadását.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (....... ) számú határozata

a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2022. évi téli zárva tartási és 2023. évi nyári nyitvatartási 
rendjének jóváhagyására

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1 .) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Józsefvárosi 
Egyesített Bölcsődék 2022. évi téli zárva tartási ideje a 2022. december 22. napjától 2022. 
december 31. napjáig terjedő időszak, azzal, hogy a téli zárva tartás ideje alatt a Fecsegő
tipegők Bölcsőde (1087 Budapest, Százados út 1.) ügyeletet tart, és fogadja a Józsefvárosi 
Egyesített Bölcsődék tagintézményeibe beíratott gyermekeket. '

2 .) jóváhagyja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2023. évi nyári nyitvatartási rendjét - a szükséges 
karbantartási, felújítási és takarítási feladatok elvégzése érdekében - az alábbiak szerint azzal, 
hogy a nyári szünet idején az arra kijelölt közeli nyitva tartó bölcsődék fogadják a gyermekeket:

Bölcsőde neve Bölcsődevezető neve
Nyári zárva tartás 

időpontja
Mini-Manó Bölcsőde
1083 Bp.,Baross u. 103/a. Vajda Krisztiánné 2023. 07. 24.-2023.08. 18.

Babóca Bölcsőde
1083 Bp., Baross u. 117. Rózsa Anna 2023. 07. 03.-2023. 07. 28. b

Játékvár Bölcsőde
1085 Bp., Horánszky u. 21. Sebenné Horváth Mária 2023.06. 26.-2023. 07. 21. \

Gyermekkert Bölcsőde
1082 Bp., Nagytemplom u. 3. Sziliné Székely-Bakk Zsuzsanna 2023. 06. 26.-2023.07. 21. x ;

Fecsegő-tipegők Bölcsőde
1087 Bp., Százados út 1. Fauzemé Zrubecz Melinda 2023.07.24.-2023.08. 18.

Tücsök-lak Bölcsőde
1084 Bp., Tolnai Lajos u. 19. Béres Nóra . n:// 2023.07. 03.-2023. 07. 28.

Katica Bölcsőde
1089 Bp„ Vajda P. u. 37-39. < Botka Zoltánné 2023. 07. 24.-2023. 08.18. S



Felelős: polgármester < <<
Határidő: 2022. november 24.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Budapest, 2022.

Szili-Darók Ildikó 
alpolgármester
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