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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye Bölcsődéje (a továbbiakban: Bölcsőde) – sok éves gyakorlat szerint- nyáron az 

időszakosan előírt festési és egyéb szükségessé váló karbantartási munkálatok elvégzése 

érdekében bölcsődei szünetet tart. Ezalatt az idő alatt lehetőség van a bölcsődei dolgozók 

szabadságának kiadására is. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) 

bekezdése kimondja: 

„(4) A bölcsőde 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 alapján: 

„(3) A fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás időtartamát a 

fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg.” 

 

A Bölcsődében a nyári bölcsődei ellátási szünetet 2022. július 25-tól 2022. augusztus 12-ig 

(három hét időtartamban) tervezik. 

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntés meghozatalát.  

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (I.20.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjének 

jóváhagyásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

 

I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjét akképpen, 

hogy a Bölcsőde 2022. július 25-től 2022. augusztus 12-ig zárva tart, és a zárva 

tartási időszakon kívüli nyári bölcsődei napokra az általános nyitvatartási rend 

érvényes. 
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II. felkéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetőjét, hogy a gyermekek 

felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket a 

bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről. 

 

       Határidő: II. pont esetében 2022. február 15. 

       Felelős: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetője 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület eredeti hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A 

határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.  

 

 

Budapest, 2022.  január 03. 

 

 

 

 

 

 Haraszti Erika  Bese Ferenc 

 gazdasági ügyintéző  polgármester 

az előterjesztés készítője        előterjesztő 


