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Targy: Javaslat a Jozsefvarosi Egyesitett Bblcsodek 2021. evi teli es 2022. evi nyari nyitvatartasi
rendjenek jovahagyasara
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszeru tbbbseg sziikseges.
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Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kbrnyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

X

Hatarozati javaslat:
A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselb-testiiletnek az elbterjesztes
megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselb-testiilet!
I.
Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat a bolcsodei ellatast, mint kbtelezb gyermekjbleti alapellatast a
fenntartasaban mukodd Jozsefvarosi Egyesitett Bblcsodek (a tovabbiakban: Bblcsodek) het telephelyen,
492 ferbhelyen biztositja, 20 hetes kortbl - 3 eves korig, illetve a harmadik eletev betbiteset kbvetb
augusztus 31. napjaig a kisgyermekek napkbzbeni ellatasat.
A Bblcsodek intezmenyvezetoje javaslatot tett a Bblcsodek 2021. evi teli zarvatartas az elmult evek
ugyanezen idbszakaban a bolcsodei ellatast igenybe vevbk szama alapjan. A Bblcsodek teli zarva
tartasara a karacsonyi es uj evi unnepekre tekintettel 2021. december 22. napjatbl 2021. december 31.
napja kbzbtti idbszakban kertilne sor.

A teli zarva tartas ideje alatt a Fecsegb-tipegbk Bblcsbde (1087 Bp. Szazados ut 1.) tart ugyeletet es
fogadja a Bblcsodek tagintezmenyeibe beiratott gyermekeket.
A gyermekek vedelmerbl es a gyamiigyi igazgatasrbl szolb 1997. evi XXXI. tbrveny 43. § (4)
bekezdese szerint Intezmenyvezetb Asszony elkeszitette a 2022. evi nyari zarvatartasi tervet.
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A Bolcsodek tagintezmenyeiben a 2022. evi nyari zarvatartasara javasolt idopontok:
Bolcsode neve

Bolcsodevezeto neve

Nyari zarvatartas

idotartamara javaslat

Mini-Mano Bolcsode

Vajda Krisztianne

2022.07.25-2022.08.19.

Rozsa Anna

2022.06.27-2022.07.22.

Sebenne Horvath Maria

2022.07.04-2022.07.29.

Sziline Szekely-Bakk Zsuzsanna

2022.06.27-2022.07.22.

Fauzeme Zrubecz Melinda

2022.07.25-2022.08.19.

Beres Nora

2022.07.04-2022.07.29.

Botka Zoltanne

2022.07.04-2022.07.29.

1083 Bp. Baross u. 103/a.

Baboca Bolcsode
1083 Bp. Baross u. 117.

Jatekvar Bolcsode
1085 Bp. Horanszky u. 21.

Gyermekkert Bolcsode
1082 Bp. Nagytemplom u. 3.

Fecsego-tipegok Bolcsode

1087 Bp. Szazados ut 1.
Tucsok-lak Bolcsode

1084 Bp. Tolnai Lajos u. 19.

Katica Bolcsode
1089 Bp. Vajda Peter u. 37-39.

A fentiekre tekintettel javasolom a Kepviselo-testuletnek, hogy hagyja jova a Bolcsodek 2021. evi teli
zarvatartasi idejet 2021. december 22. napjatol 2021. december 31. napjaig (5 munkanap) tarto
idoszakban, valamint a Bolcsodek 2022. evi tervezett nyari nyitvatartasi idejet a 2022. junius 27.
napjatol 2021. augusztus 15. napjaig tarto idoszakra szoldan. A teli es nyari zarvatartasok idejen az
iigyeletre kijelolt bolcsodek fogadjak a gyermekeket, az ellatas biztositasa folyamatos.

II.
A beterjesztes indoka
A sziilok mihamarabb torteno tajekoztatasa, valamint a jogszabalynak valo megfeleles erdekeben
sziikseges donteni a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek es 7 telephelyen mukodo tagintezmenyek 2021.
evi teli zarvatartas es a 2022. evi nyari nyitvatartasi idejenekjovahagyasarol.
III.
A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja az Onkormanyzat altal fenntartott Bolcsodek 2021. evi teli zarvatartas es a 2022. evi
nyari nyitvatartasi idejenek jovahagyasa.
A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel, tdbbletkotelezettseget nem eredmenyez a fenntarto terhere.
IV.

Jogszabalyi kbrnyezet

A gyermekek vedelmerol es a gyamugyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny 43. § (4)
bekezdese szerint a bolcsode nyari nyitvatartasi rendjet a fenntarto hagyja jova. Ugyanezen torveny 5. §
sa) pontja rendelkezik a fenntarto fogalmaroi, amely szerint az allam fenntartoi feladatainak ellatasara a
Kormany rendeleteben kijelolt szerv, a helyi onkormanyzat, a helyi onkormanyzatok tarsulasa (a
tovabbiakban egyiitt: allami fenntarto), ha az e torvenyben es mas jogszabalyban meghatarozott
feltetelek szerint gondoskodik a gyermekjoleti es gyermekvedelmi szolgaltato tevekenyseg
biztositasahoz sziikseges feltetelekrol.
A szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti, gyermekvedelmi intezmenyek, valamint szemelyek
szakmai feladatairol es mukodesuk felteteleirol szolo 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (1)
bekezdese ertelmeben a bolcsodei ellatast nyujto intezmeny, szolgaltato a fenntarto altal meghatarozott
napi nyitvatartasi idon beliil biztositja a gyermek bolcsodei ellatasat. A nevezett rendelet 37. § (3)
bekezdese szerint a fenntarto minden ev februar 15-eig tajekoztatja a sziiloket a bolcsodei ellatast nyujto
intezmeny, szolgaltato nyari nyitvatartasi rendjerol. A nyari zarvatartas idotartamat a fenntarto
legfeljebb dt hetben hatarozhatja meg.

A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Motv.)
41.§ (2) bekezdes ertelmeben az onkormanyzati feladatok ellatasat a kepviseld-testiilet es szervei
biztositjak. A Mbtv. 41. § (3) bekezdese ertelmeben pedig onkormanyzati dontest a kepviselo-testiilet, a
helyi nepszavazas, a kepviselo-testiilet felhatalmazasa alapjan a kepviselo-testiilet bizottsaga, a
reszonkormanyzat testiilete, a tarsulasa, a polgarmester, tovabba ajegyzd hozhat.

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a Kepviselotestiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) Onk. rendelet
(tovabbiakban: SZMSZ) 7. melleklet 3.4.9. pontja alapjan Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasugyi
Bizottsag ellendrzi es feliigyeli az Onkormanyzat altal iranyitott szocialis es gyermekvedelmi
koltsegvetesi szervek tevekenyseget. A Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasugyi Bizottsag javasolja a
Kepviselo-testiiletnek az eldterjesztes megtargyalasat.
A Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eldterjesztest nyilvanos Olesen
kell targyalni. A hatarozat elfogadasahoz az SZMSZ 30. § (1) bekezdese alapjan egyszerii tobbseg
sziikseges.

Fenti rendelkezesek alapjan kerem az alabbi hatarozat elfogadasat.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek ..../2021. (.......... ) szamu hatarozata
a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 2021. evi teli zarvatartasi es 2022. evi nyari nyitvatartasi
rendjenek jovahagyasara

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
1 .) ugy dont, hogy a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo Jozsefvarosi
Egyesitett Bolcsodek 2021. evi teli zarvatartasi ideje: 2021. december 22. napjatol - 2021.
december 31. napjaig terjedd idoszak. A teli zarvatartas ideje alatt a Fecsegd-tipegok Bolcsode
(1087 Budapest, Szazados ut 1.) iigyeletet tart es fogadja a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek
tagintezmenyeibe beiratott gyermekeket.

2 .) jdvahagyja a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo Jozsefvarosi Egyesitett
Bolcsodek 2022. evi nyari nyitvatartasi rendjet - a sziikseges karbantartasi, felujitasi es
takaritasi feladatok elvegzese erdekeben — az alabbiak szerint azzal, hogy a nyari sziinet idejen
az arra kijelolt kozeli nyitva tarto bolcsodek fogadjak a gyermekeket:
Bolcsode neve

Bolcsodevezeto neve

Nyari zarvatartas
idotartama

Mini-Mand Bolcsode

Vajda Krisztianne

2022.07.25-2022.08.19.

Rozsa Anna

2022.06.27-2022.07.22.

Sebenne Horvath Maria

2022.07.04-2022.07.29.

Sziline Szekely-Bakk Zsuzsanna

2022.06.27-2022.07.22.

Fauzeme Zrubecz Melinda

2022.07.25-2022.08.19.

Beres Nora

2022.07.04-2022.07.29.

1083 Bp. Baross u. 103/a.

Babdca Bolcsode
1083 Bp. Baross u. 117.

Jatekvar Bolcsode
1085 Bp. Horanszkyu. 21.

Gyermekkert Bolcsode
1082 Bp. Nagytemplom u. 3.

Fecsego-tipegok Bolcsode
1087 Bp. Szazados ut 1.
Tiicsok-lak Bolcsode

1084 Bp. Tolnai Lajos u. 19.
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Katica Bolcsode

Botka Zoltanne

2022.07.04-2022.07.29.

1089 Bp. Vajda Peter u. 37-39.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2021. november 18.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati
Iroda, Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek

Budapest, 2021. november 3.

U (
Szili-Darok Ildiko '
alpolgarmester
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