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Dr. Bene Edit,
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője részére

Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az Egészségügyi és Szociális Bizottság hagyja jóvá.
A Bizottság az 5/2019. (I. 23.) Eü. és Szoc. Biz. határozatával döntött a bölcsődék 2019. évi nyári
nyitvatartási rendjéről, a határozat 1.) pontja alapján
„jóváhagyja Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye nyári nyitvatartási
rendjét, amely szerint a tagintézmények 2019. július 8. napjától 2019. augusztus 2. napjáig zárva
tartanak.”
A TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00018 azonosító számú „A Honvéd Utcai Bölcsőde épületének
energetikai korszerűsítése” című projekt keretében sor kerül Debrecen Megyei Jogú Város
Egyesített Bölcsődei Intézménye Honvéd Utcai Tagintézményének energetikai korszerűsítésére. A
kivitelezés előreláthatólag a nyári időszakban is folyamatban lesz, ezért indokolt, hogy a Honvéd
Utcai Tagintézmény nyári nyitvatartási rendje eltérjen a többi tagintézményétől. Javasoljuk, hogy
ezen bölcsőde esetében a nyári zárva tartást a Bizottság – a jogszabályban megjelölt maximális
időtartamban – 5 hétben határozza meg. A többi tagintézmény esetében a javasolt időtartam
változatlanul 4 hét, melynek kezdő időpontja – 2019. július 15. napja – egybeesik az óvodák zárva
tartásának kezdő időpontjával.
Így a 2019. július 8. és 2019. augusztus 2. közötti időtartam helyett a felújítási munkálatokra
tekintettel a Honvéd Utcai Tagintézmény 2019. július 8. napjától 2019. augusztus 9. napjáig, a többi
tagintézmény 2019. július 15. napjától 2019. augusztus 9. napjáig tartana zárva.
Fentiekre tekintettel szükséges a Bizottság 5/2019. (I. 23.) Eü. és Szoc. Biz. határozatának
módosítása.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének
előterjesztésére az 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva, figyelemmel az 5/2019. (I. 23.) Eü. és Szoc. Biz. határozatra
1./ módosítja „A bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása” tárgyú 5/2019. (I. 23.) Eü.
és Szoc. Biz. határozatát az alábbiak szerint:
A határozat 1.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.) jóváhagyja Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye nyári
nyitvatartási rendjét, amely szerint a Honvéd Utcai Tagintézmény 2019. július 8. napjától 2019.
augusztus 9. napjáig, a többi tagintézmény 2019. július 15. napjától 2019. augusztus 9. napjáig
zárva tart.”

2./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét
értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. január 31.
Dr. Bene Edit
osztályvezető

