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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Képviselő-testület
Az SZMSZ szerint véleményezi:
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 (a továbbiakban:
bölcsődék) hét telephelyen, 492 férőhelyen biztosítja, 20 hetes kortól – 3 éves korig, illetve a
harmadik életév betöltését követő augusztus 31-ig. A bölcsődék a karácsonyi és új évi
ünnepekre tekintettel téli zárást, a felújítási, karbantartási munkálatokra és a nagytakarításra
tekintettel pedig nyári zárást tartanak. A zárások idején a folyamatos bölcsődei gondozásnevelés biztosítása érdekében a téli zárás során az ügyeletes bölcsőde, a nyári zárás idején
pedig a kijelölt bölcsődék fogadják a gyermekeket.
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Pikó
András polgármester a 202/2020. (V. 20.) számú határozata 1.) pontjában jóváhagyta a
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
2020. évi nyári nyitvatartási rendjét, mely szerint a bölcsődék nem tartottak nyári szünetet

ebben az évben tekintettel arra, hogy a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. első
felében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet idején a bölcsődék ügyeleti
rendben működtek és elvégezték a 2020. évi nyári szünetre tervezett felújítási, karbantartási,
takarítási feladatokat.
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Intézményvezetője elkészítette javaslatát a bölcsődék
2020. évi téli zárva tartási idejének meghatározására a karácsonyi és új évi ünnepekre
tekintettel.
A kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel a bölcsődék 2020. évi téli zárásának időtartama
2020. december 19-től 2021. január 3-ig (7 munkanap) terjedő időszakban kerül sor. Az
utolsó munkanap december 18., a 2021. évben az első munkanap 2021. január 4. Az ügyeletet
a Fecsegő-tipegők Bölcsőde (1087 Bp. Százados út 1.) biztosítja a 2020. évi téli zárva tartás
idején, a zárás ideje alatt fogadja a gyermekeket. A gyermekre a saját nevelője felügyel,
bármely bölcsődéből érkezik az igény.
Az ügyelet azért ebben a bölcsődében kerül biztosításra, mert a Kerepesi konyha folyamatos
nyitva tartással üzemel és a gyermekek étkeztetését a legegyszerűbben és legtakarékosabban
így lehet megoldani.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4)
bekezdése szerint az Intézményvezető elkészítette az új nyári nyitvatartási tervet a 2021. évre
szólóan. Nyáron a bölcsődék 3-3 héten keresztül felváltva zárva tartanak, de szükség szerint a
közeli nyitva tartó bölcsőde az átmeneti zárási időszak alatt fogadja a gyermekeket. A 2021.
évi nyári zárás tervezett időpontjai az alábbi melléklet szerint alakulnak.
Nyári zárások 2021.
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A fentiekre tekintettel javasolom a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Józsefvárosi
Egyesített Bölcsődék 2020. évi téli zárva tartási idejét 2020. december 19-től 2021. január 3ig (7 munkanap) tartó időszakban, valamint a bölcsődék 2021. évi tervezett nyári nyitvatartási
idejét a 2021. június 28-tól 2021. augusztus 15-ig tartó időszakra szólóan, a téli és nyári
zárások idején az ügyeletre kijelölt bölcsődék fogadják a gyermekeket, az ellátás biztosítása
folyamatos.
II. A beterjesztés indoka
A szülők mihamarabb történő tájékoztatása, valamint a jogszabálynak való megfelelés
érdekében szükséges dönteni a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék és 7 telephelyén működő
Bölcsődék 2020. évi téli és a 2021. évi nyári nyitvatartási idejének meghatározásáról.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja az Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi
téli és a 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének meghatározása. 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. Ugyanezen
törvény 5. § sa) pontja rendelkezik a fenntartó fogalmáról, amely szerint az állam fenntartói
feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi
önkormányzatok társulása (a továbbiakban együtt: állami fenntartó), ha az e törvényben 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 37. § (1) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a
fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek bölcsődei
ellátását. A nevezett 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 törvény (3) bekezdése értelmében pedig önkormányzati döntést a
képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a
képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester,
továbbá a jegyző hozhat.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány 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, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.
Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének …./2020. (XII.03.)
számú határozata
a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2020. évi téli és 2021. évi nyári nyitvatartási
rendjének jóváhagyására
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1)
a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Józsefvárosi Egyesített
Bölcsődék 2020. évi téli zárva tartási ideje: 2020. december 19. napjától – 2021. január 03.
napjáig terjedő időszak. 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.) a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Józsefvárosi Egyesített
Bölcsődék 2021. évi nyári nyitvatartási rendjét a szükséges karbantartási, felújítási és
takarítási feladatok elvégzése érdekében az alábbiak szerint határozza meg azzal, hogy a nyári
szünet idején az arra kijelölt közeli nyitva tartó bölcsődék fogadják a gyermekeket.
Nyári zárások 2021.
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