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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Gólyafészek Bölcsőde nyári nyitva tartásáról 
 

.  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban Gytv.)42. §. (5) bekezdése szerint a bölcsőde nyári nyitva tartási rendjét a 

fenntartó hagyja jóvá.  

 

Az óvoda és a bölcsőde vezetőjével történt egyeztetés után az óvoda nyári zárva tartásához 

igazodva 2015. június 22. és július 12. közötti időszakban a bölcsőde úgynevezett 

csökkentett üzemmódban működik majd, ami azt jelenti, hogy két csoportja fogad 

gyermekeket. Július 27. és augusztus 16. között ismételten csökkentett üzemmódban, 

összesen egy csoporttal tart nyitva az intézmény. 

Július 13-26. közötti két hétre a bölcsőde teljesen bezár. A Gytv. (5) bekezdése szerint a 

fenntartó a bölcsődei szünet idejére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának 

ellátásáról. Mivel Biatorbágyon csak egy bölcsőde üzemel, valamint a családi napközi 

feltételei nem felelnek meg a bölcsődékre vonatkozó törvényi előírásoknak, ezt a nem 

kötelező feladatot a város ellátni nem tudja. A bölcsőde vezetője az oktatási és kulturális 

bizottság határozata alapján felmérte a szünet idejére szóló szülői igényeket. Ezek száma 

nem érte el a bölcsődei létszám tíz százalékát. A tavalyi tapasztalatok alapján minden szülő 

meg tudta oldani gyermeke felügyeletét a kéthetes zárás idején. 

A teljes és részleges zárva tartás időszaka alatt kerül sor többek között az udvar 

rendezésére, tisztasági meszelésre, a különböző javítási munkákra és ez éves 

nagytakarításra is.  

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet  45/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 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. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsődében 

dolgozók szakmai fejlesztése. 

(3) A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében - erre irányuló 



 
szülői kérés esetén - a gyermek felügyeletét és étkeztetést kell biztosítani. 

(4) 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. 

Regős Zoltánné írásban benyújtott kérelme alapján kéri a kisgyermeknevelők napjának 

áthelyezését 2015. április 17-ére. A bölcsőde a nevelés-gondozás nélküli munkanapon – 

erre irányuló szülői kérés esetén biztosítja a gyermek felügyeletét és étkezését.  

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hozza meg döntését a Gólyafészek bölcsőde nyári 

nyitvatartási idejéről. 

 

Biatorbágy, 2015. február 19. 
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (…) számú önkormányzati határozata  
 

A Gólyafészek Bölcsőde nyári nyitva tartásáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Gólyafészek 
Bölcsőde nyári nyitva tartásáról szóló előterjesztést és az Intézmény nyári nyitva 
tartását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

I. Biatorbágy Város Képviselőtestülete az alábbiak szerint határozza meg a 
Gólyafészek Bölcsőde 2015. évi nyári nyitva tartási rendjét: 

 

Méhecske csoport 
Katica csoport nyitva 
(Pillangó csoport zárva) 

06. 22 - 07. 12-éig
 

Játszó csoport és időszakos 
gyermekfelügyelet igényelhető

 

Pillangó csoport nyitva 
(Katica és Méhecske 
csoport zárva) 

07. 27- 08.16-áig 
 

Játszó csoport és időszakos 
gyermekfelügyelet igényelhető

 
 

II. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete, mint fenntartó 
döntése értelmében 2015. július 13 - 26. napjáig a Gólyafészek Bölcsőde 
zárva tart. 

 
III. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó 

döntése értelmében 2015. április 17-én a Gólyafészek Bölcsőde nevelés-
gondozás nélküli munkanap lesz.  

 
 
 
Határidő: A szülők tájékoztatásának határideje 2015. március 1. 
Felelős: a Gólyafészek Bölcsőde vezetője 
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