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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4)
bekezdése szerint a bölcsődék 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 szerint a fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket
a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb
öt hétben határozhatja meg.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye nyári nyitvatartási
rendjét az Egészségügyi és Szociális Bizottság hagyja jóvá.
Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye vezetőjének javaslata, hogy a
tagintézmények 2020. július 13. napjától 2020. augusztus 7. napjáig legyenek zárva, amely
kezdő időpont egybeesik az óvodák zárva tartásának kezdő időpontjával. A javasolt időtartam
4 hét, mely rövidebb, mint a jogszabály által meghatározott maximális időtartam. Az
intézményvezető javaslata szerint a Margit Téri Tagintézmény biztosítaná az ügyeletet. A
bölcsődei tagintézményekben a szünet ideje alatt végzik el a nagytakarítást, valamint a
karbantartási és felújítási munkálatokra is ekkor kerül sor.
Az elmúlt évben a zárva tartási idő alatt az intézmény Károlyi Mihály Utcai Tagintézménye
biztosított ügyeletet. Az előzetes felmérés alapján 11 tagintézményből érkeztek igények az
ügyelettel kapcsolatban. Az intézményvezető tájékoztatása alapján 2019. július hónapban 45 fő
vette igénybe az ellátást, augusztus hónapban pedig 57 fő. Az igénybe vevő gyermekek között
volt sajátos nevelési igényű és diétás étkezésben részesülő gyermek is. Az ügyelet ideje alatt a
bölcsőde szakmai létszámával a megszokott nyitvatartási időben biztosította az ellátást.

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 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pont 1.3. alpontja
alapján
1. jóváhagyja Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye nyári
nyitvatartási rendjét, amely szerint a tagintézmények 2020. július 13. napjától 2020.
augusztus 7. napjáig zárva tartanak.

2. A nyári zárva tartás időtartama alatt igény esetén Debrecen Megyei Jogú Város
Egyesített Bölcsődei Intézményének Margit Téri Tagintézménye biztosít ügyeletet.
3. Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a döntésről az intézmény
vezetőjét értesítse.
Határidő:
Felelős:

a döntést követően azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Debrecen, 2020. január 8.

Dr. Bene Edit
osztályvezető

