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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi,
Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága a 4/2020. (I.14.) számú határozatával jóváhagyta a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje (továbbiakban: bölcsőde)
Szervezeti és működési szabályzatát.
A szervezeti és működési szabályzat 3. számú melléklete értelmében: „A bölcsőde
ünnepnapokon és hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári karbantartási szünet (4
hét) és téli (ünnepek közötti napok) zárást a fenntartó engedélyezi, melyről a szülőket minden
év február 15-ig értesíti. Április 21-e kormányrendeletben megnevezett nevelés nélküli
munkanap, ezen vagy ehhez közeli napon, önkormányzati engedély alapján az intézmény
zárva tart.”
Fentiek alapján az intézményvezető az alábbiak szerint kérte a bölcsőde 2020. évi zárva
tartásának időpontjait:
-

-

-

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről 43. §. (1) bekezdése alapján a Bölcsődék Napja, 2020. április 21.
A nyári karbantartási szünet – 4 hét – 2020. július 20. (hétfő) - 2020. július 31. (péntek)
részleges zárva tartás. 2020. augusztus 17. (hétfő) – 2020. augusztus 31. (hétfő)
részleges zárva tartás.
2020. augusztus 3. – 2020. augusztus 14. (2 hét) teljes zárva tartás.
2020. december 28. – 2020. december 31. (4 nap).

A részleges zárva tartás ideje alatt a bölcsőde meghatározott csoportjai működnek így fogadni
tudják a zárással érintett csoportokból a bölcsődét igénylő gyermekeket. A kéthetes teljes
zárás ideje alatt a bölcsődét igénylő gyermekeket a Mérey Óvoda Kadarka utcai bölcsődei
csoportja fogadja.
Az előző évek tapasztalatai alapján a szülők decemberben a két ünnep között nem igényelték
a bölcsődei ellátást, ezért kérte az intézmény ezen időszakra a zárva tartás engedélyezését.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
jóváhagyására, javasolom továbbá a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a bölcsőde zárva tartásával
kapcsolatos döntés meghozatalát ruházza át a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és
Fenntarthatósági Bizottságára.
Szekszárd, 2020. január 20.
Ács Rezső
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
/2020. (I.30.) határozata
a Városi Bölcsőde szünidei zárva tartási időpontjainak meghatározásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje zárva tartását az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
-

2020. április 21. (Bölcsődék Napja alkalmából),
nyári karbantartási szünetben 2020. július 20. - 2020. július 31. és 2020. augusztus
17. - 2020. augusztus 31. között részleges zárva tartás,
2020. augusztus 3. – 2020. augusztus 14. között teljes zárva tartás,
2020. december 28. – 2020. december 31. között zárva tartás;

Határidő:
Felelős:

2020. február 3.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a Városi Bölcsőde vezetőjét, hogy a szülőket a bölcsőde zárva tartásáról
megfelelő módon tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
Mészárosné Wittmer Boglárka intézményvezető

3. felhívja a jegyzőt, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
következő módosításánál a Városi Bölcsőde zárva tartásának jóváhagyásáról szóló
döntés meghozatalát építse be a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és
Fenntarthatósági Bizottság hatáskörei közé.
Határidő:
Felelős:

2020. február 15.
dr. Molnár Kata jegyző
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