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Javaslat a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  2017.  évi  nyári
nyitvatartási  rendjének  meghatározásáról  szóló  825/2016.  (XII.  15.)  határozat
módosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Györök Éva gazdasági igazgatóhelyettes

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017.04. 11.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A  825/2016.  (XII.  15.)  határozatban  határozta  meg  a  Közgyűlés  a  bölcsődék  nyári
nyitvatartási rendjét. Az intézmény igazgatója a határozat módosítását kérte, mivel a Makk
Marci Bölcsőde a felújítása miatt az ügyeletes bölcsődei feladatokat nem tudja ellátni.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási 
Osztály

Iktatószám: 5146-5/2017.

Ügyintéző aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet 
s.k.Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet

Igazgató aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017. 04. 04. Ellenőrzés dátuma: 2017. 04. 04.
Törvényességi észrevétel: - Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
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JAVASLAT

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári nyitvatartási
rendjének meghatározásáról szóló 825/2016. (XII. 15.) határozat módosítására

Tisztelt Közgyűlés! 

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. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő
kérésére  gondoskodik  a  gyermek  intézményi  gondozásának,  nevelésének
megszervezéséről.
A személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint
személyek  szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló  15/1998.  (IV.  30.)  NM
rendelet 37. § (3) bekezdése értelmében a fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja
a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva
tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg.

A Közgyűlés a fentieknek eleget téve a 825/2016. (XII. 15.) határozatában (az előterjesztés
1.  számú  melléklete)  meghatározta  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény
2017. évi nyári nyitvatartási rendjét, melyről az intézmény tájékoztatta a szülőket. A határozat
értelmében:

 2017.  június  1-től  június  30-ig  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény
összes tagintézménye nyitva tart,

 2017. július 1-től július 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény zárva van, a többi
négy tagintézmény nyitva tart,

 2017. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény nyitva
tart, a többi négy tagintézmény zárva van.

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros (a továbbiakban: BID) intézmény igazgatója kérte a
825/2016. (XII. 15.) határozat módosítását (az előterjesztés 2. számú melléklete), melyet
az alábbiakkal indokolt:

Önkormányzatunk a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 azonosító számú, Makk Marci megújul
elnevezésű projekt megvalósítására 296.260.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert
el. 
A projekt fő célja a Dunaújvárosban működő legnagyobb bölcsőde, a Makk Marci Bölcsőde
épületének  korszerűsítésével,  a  kisgyermeket  nevelők  munkavállalásának  támogatása,  a
családok  segítése,  elsősorban  a  Béke  városrészben  lakó  gyermekek  minél  korábbi
életkorban  történő  megsegítése.  A  fejlesztéssel  lehetőség  nyílik  a  Bölcsőde  szakmai
programjának  megfelelően  modern  alapokon  nyugvó,  mozgást  és  szellemi  fejlődést
elősegítő  nevelésre  XXI.  századi  elvárásoknak  megfelelő  környezetben.  A  projekt
megvalósításával sor kerül  a bölcsőde épület  homlokzatának felújítására,  a tetőszerkezet
teljes rekonstrukciójára, az épület nyílászáróinak cseréjére, a padlóburkolatok és gépészeti
rendszerek  korszerűsítésére,  az  akadálymenetesítés  kialakítására.  Lehetőség  nyílik  az
bölcsőde eszközparkjának korszerűsítésére, a bölcsőde udvarának felújítására is.

A felújításra 2017.  június 1-től  augusztus 31-ig kerül  sor,  ezért  szükségessé vált  a  nyári
nyitvatartási rend módosítása azért,  hogy a felújítás idejére üresen maradhasson a Makk
Marci Bölcsőde épülete. Ezen időszakban a Makk Marci Bölcsőde nem a telephelyén látja el
a feladatát, a Makk Marci Bölcsődében ellátott gyerekek elhelyezésében a többi bölcsőde,
illetve a Dunaújvárosi Óvoda nyújt segítséget.

A 825/2016. (XII. 15.) határozat szerint a Makk Marci Bölcsőde lenne az ügyeletes bölcsőde
augusztusban.  A BID  igazgatója  kéri  a  Zengő-Bongó  Bölcsődét  ügyeletes  bölcsődének

3



kijelölni,  így június-július hónapokban a többi  tagintézmény,  illetve a Dunaújvárosi Óvoda
biztosítana helyet a Makk Marci Bölcsőde kisgyermekei ellátására, augusztusban (08. 01-től
08. 31-ig) pedig az ügyeletes Zengő-Bongó Bölcsőde fogadná az összes tagintézményből a
gyerekeket.

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  2017.  április  11-én
megtárgyalta, a határozati javaslatot 7:0:0 arányban támogatta.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…  /2017. (IV. 21.) határozata

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári nyitvatartási
rendjének meghatározásáról szóló 825/2016. (XII. 15.) határozat módosításáról

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
intézmény 2017. évi nyári nyitvatartási rendjéről szóló 825/2016. (XII. 15.) határozat 1.
pontját az alábbiak szerint módosítja a 2-4. pontok változatlan hatályban tartása mellett:
„1.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Bölcsődék  Igazgatósága
Dunaújváros intézmény 2017. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
 2017.  június  1-től  június  30-ig  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény

összes tagintézménye nyitva tart,
 2017. július 1-től  július 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde tagintézmény zárva van, a

többi négy tagintézmény nyitva tart,
 2017. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde tagintézmény nyitva

tart, a többi négy tagintézmény zárva van.”

2.)  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  Bölcsődék  Igazgatósága
Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésről tájékoztassa a
bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek szüleit, törvényes képviselőit.

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                         a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: 2017. május 10.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e határozatot
küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
         a polgármester
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: 2017. április 28.

Dunaújváros, 2017. április 21.
Lőrinczi Konrád s.k.

a szociális, egészségügyi és lakásügyi 
bizottság elnöke
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