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sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének
jóváhagyására
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség
szükséges.
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Költségvetési es Pénzügyi Bizottságvéleményezi
Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
X
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a képviselő-testület részére tárgyi ügy
megtárgyalását és a döntés meghozatalát.
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat a bölcsődei ellátást, mint kötelező gyermekjóléti
alapellátást a fenntartásában működő Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 7 tagintézményben (a
továbbiakban: bölcsődék), 492 bölcsődei férőhelyen biztosítja. A Képviselő-testület Szociális,
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága átruházott hatáskörben eljárva, a 3/2019. (XI. 19.)
számú határozata 2.) pontjában meghatározta a bölcsődék 2020. évi nyári zárva tartási rendjét
a szükséges karbantartási, felújítási es takarítási feladatok elvégzése érdekében azzal, hogy a
nyári szünet idején az ügyeletre kijelölt bölcsődék fogadják a gyermekeket.
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője arról tájékoztatott, hogy a kialakult
rendkívüli helyzetre tekintettel a bölcsődék 2020. évben nyári szünetet nem tartanak, mert a
koronavírus elleni védekezés érdekében Magyarország egész területére kihirdetett
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veszélyhelyzet miatt a családok megterhelése nagy, és vélhetően a dolgozó családtagok
kihasználják ez évi szabadságuk keretét.
A bölcsődék 2020. március 18-tól ügyeleti rendben működnek, a 2020. évi nyári szünetre
tervezett felújítási, karbantartási feladatok elvégzése jelenleg zajlik a bölcsődékben, és a
rendkívüli szünet időszaka alatt el tudják végezni ezeket a feladatokat.
A krízishelyzet feloldását követően - amikor a szülők vissza tudnak térni a munkahelyeikre es
kinyithatnak a bölcsődék is — figyelembe véve a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
intézményvezetőjének javaslatát Önkormányzatunk biztosítani kívánja a szülők részére a
lehetőséget, hogy gyermekeiket a saját megszokott bölcsődei intézménybe vihessek, nem
pedig egy ügyeleti rendszerben működő kijelölt intézményekbe.
A fentiekre tekintettel javasolom a Képviselő-testületnek, hogy vonja vissza a Szociális,
Egészségügyi es Lakásügyi Bizottság 3/2019. (XI. 19.) számú határozata 2) pontját
tekintettel arra, hogy a koronavírus elleni védekezés érdekében Magyarország egész területére
kihirdetett veszélyhelyzet idején, az ügyeleti rendben működő bölcsődék el tudják végezni a
2020. évi nyári szünetre tervezett felújítási, karbantartási, takarítási feladatokat, és nem
kívánnak nyári szünetet tartani a 2020. évben.
II. A beterjesztés indoka
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság a 3/2019. (XI. 19.) számú határozat 2.)
pontjának visszavonása érdekében szükséges, hogy a döntéshozó meghozza döntését.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a Szociális, Egészségügyi es Lakásügyi Bizottság a 3/2019. (XI. 19.) számú
határozat 2.) pontjának visszavonása.
A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.
IV. Jogszabályi környezet
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4)
bekezdése szerint a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá.
A Szociális, Egészségügyi es Lakásügyi Bizottság hatáskörét az önkormányzati bölcsődék
nyári nyitvatartási rendjének meghatározására vonatkozóan, a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület es Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének
3.4.9. pontja biztosította.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3)
bekezdése szerint a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor
visszavonhat. Az SzMSz 31. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott
hatáskör gyakorlását bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem
minősül a hatáskör visszavonásának.
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- es vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Melléklet:
1. számú melléklet: Polgármesteri döntés tervezet

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület ..../2020.
(V. 20.) számú határozata
a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.) jóváhagyja a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Józsefvárosi
Egyesített Bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjét, mely szerint a bölcsődék
nem tartanak nyári szünetet a 2020. évben tekintettel arra, hogy a koronavírus elleni
védekezés érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet idején
a bölcsődék ügyeleti rendben működnek, és elvégzik a 2020. évi nyári szünetre
tervezett felújítási, karbantartási, takarítási feladatokat.
2.) visszavonja a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 3/2019. (XI. 19.) számú
határozata 2.) pontját.
Felelős: 1-2. pontok: polgármester
Határidő: 1-2. pontok esetében: 2020. május 20.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
Budapest, 2020. május 20.
Pikó Andras
polgármester
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yességi ellenőrzés:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző
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BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIK() ANDRÁS
POLGÁRMESTER

1. számú melléklet
/2020. (V. 20.) számú határozat
a Józsefvárosi Egyesített Bölesődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének
jóváhagyásáról
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CDOOCIX. törvény 59. § (3) bekezdésén, valamint az SZMSZ 31. § (1) bekezdésén alapul.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva Pikó Andras polgármester úgy döntök, hogy:
I.) jóváhagyom a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Józsefvárosi
Egyesített Bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjét, mely szerint a bölcsődék
nem tartanak nyári szünetet a 2020. évben tekintettel arra, hogy a koronavírus elleni
védekezés érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet idején
a bölcsődék ügyeleti rendben működnek, és elvégzik a 2020. évi nyári szünetre
tervezett felújítási, karbantartási, takarítási feladatokat.
2.) visszavonom a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 3/2019. (XI. 19.)
számú határozata 2.) pontját.
Felelős: 1-2. pontok: polgármester
Határidő: 1-2. pontok esetében: 2020. május 20.

A

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

Ügyosztály

Budapest, 2020. május 20.
Pikó András
polgármester
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