MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS
Ikt.sz.: 1/145-1/2015/I
Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor

Tárgy: Makó Város Önkormányzata által
fenntartott bölcsődék nyitvatartásával
kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala
Melléklet:

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
MAKÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 42. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó
hagyja jóvá.
A Makói Egyesített Népjóléti Intézménynél jelenleg két bölcsőde működik a Kálvin téri és a Búza
utcai. Az intézményekben az elmúlt években nem volt megoldott az időszakosan előírt festési és
szükségessé váló karbantartási munkák elvégzése, illetve gondot okozott a dolgozók szabadságolása
is. A bölcsődék váltott nyári bezárásával ezek a problémák megoldódnának. A személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 45/A § (4) bekezdése
értelmében a szülőket március 1-jéig tájékoztatni kell a nevelés-gondozás nélküli
munkanapról és a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az
étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről. Ugyan ezen rendelet 45/A §
(1)-(3) bekezdése szerint a bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti
napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli
munkanap. Az (1) bekezdés szerinti nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsődében
dolgozók szakmai fejlesztése. A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás
keretében – erre irányuló szülői kérés esetén – a gyermek felügyeletét és étkeztetést kell biztosítani.
A nyári időszakban, amikor a nyári karbantartási munkálatokat végzik, továbbá a szabadságot kiadja
az intézményvezető, felváltva zárnak be a bölcsődék. A nyitva tartó bölcsőde igény szerint
fogadja a zárva tartó bölcsőde gyermekeit.
A Makói bölcsődék 2014/2015. nevelési év nyári nyitvatartási időszakának ütemezése:
1. Kálvin téri bölcsőde:
2015. június 22.- 2015. július 03. napjáig: takarítási szünet.
2015. július 27. - 2015. augusztus 08. napjáig: nyitva tart
2. Búza utcai bölcsőde:
2015. június 22.- 2015. július 03. napjáig: nyitva tart
2015. július 27. - 2015. augusztus 08. napjáig: takarítási szünet
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3. Kálvin téri és Búza utcai bölcsőde:
2015. április 21. nevelés-gondozás nélküli munkanap
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a fenntartása alatt
álló bölcsődék tekintetében a bölcsődék nyári nyitvatartási idejének meghatározásáról az alábbiak
szerint dönt:
A 2014/2015. nevelési évben a nyári nyitvatartási időt az alábbiak szerint határozza meg:
A Makói bölcsődék 2014/2015. nevelési év nyári nyitvatartási időszakának ütemezése:
1. Kálvin téri bölcsőde:
2015. június 22.- 2015. július 03. napjáig: takarítási szünet.
2015. július 27. - 2015. augusztus 08. napjáig: nyitva tart
2. Búza utcai bölcsőde:
2015. június 22.- 2015. július 03. napjáig: nyitva tart
2015. július 27. - 2015. augusztus 08. napjáig: takarítási szünet
3. Kálvin téri és Búza utcai bölcsőde:
2015. április 21. nevelés-gondozás nélküli munkanap
A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében – erre irányuló
szülői kérés esetén – a gyermek felügyeletét és étkeztetést a bölcsődék biztosítják.
A Képviselő-testület utasítja a bölcsődevezetőket, hogy a bölcsődék nyári nyitvatartási időpontjairól
2015. március 01. napjáig a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket.
Határidő: 2015. március 01.
Felelős: jegyző, bölcsőde vezetők
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
l Makó város polgármestere
l Makó város jegyzője
l Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Hatósági Csoport
l Kálvin téri Bölcsőde (6900 Makó, Kálvin tér 6.)
l Búza utcai Bölcsőde (6900 Makó, Búza u. 1.)
l Irattár
Makó, 2015. január 30.

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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