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ELŐTERJESZTÉS
A Segítő Kéz Családi Bölcsőde nyári nyitva tartási rendjéről
Előterjesztő: dr. Révész Zoltán aljegyző
Előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Révész Zoltán aljegyző
Előterjesztést készítő személy neve: Juranovics Eszter
Pénzügyi ellenjegyző: Előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 Soósné Kurucz Ágnes intézményvezető levele
Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Kulturális, Sport, Szociális és Egészségügyi
Bizottság
Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
Előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 43. § (4) bekezdés
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdés

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) Gyvt. 43. § (4) bekezdése szerint a fenntartó feladata a bölcsőde nyári
nyitvatartási rendjének jóváhagyása. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdése alapján a nyári nyitva
tartás rendjéről a fenntartónak minden év február 15. napjáig tájékoztatnia kell a szülőket. A
nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg.
Fentiek figyelembe vételével Soósné Kurucz Ágnes a Családi Bölcsőde intézményvezetője 2
hét nyári zárva tartásra tett javaslatot, melynek idejét a 2020. július 20. és 2020. július 31.
napja közötti időszakra – összesen 10 munkanap időtartamban – határozta meg úgy, hogy a
nyitva tartás utolsó napjaként 2020. július 17. napját, a szünet utáni első napjaként pedig
2020. augusztus 03. napját jelölte meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
döntsön a családi bölcsőde nyári nyitva tartási rendjéről.
Etyek, 2020. január 7.

Tisztelettel:
Dr. Révész Zoltán
aljegyző
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Határozati javaslat
Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020. (I. 16.) határozata
A Segítő Kéz Családi Bölcsőde nyári nyitva tartási rendjéről
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő Kéz Családi Bölcsőde
nyári nyitva tartásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Nyári zárva tartás időpontja: 2020. július 20. – 2020. július 31. (A zárás előtti utolsó
nyitva tartási nap: 2020. július 17., a zárás utáni első nyitva tartási nap: 2020. augusztus 03.)
Határidő: azonnal
Felelős:

3

