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Előterjesztés 

- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz -

a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működtetett bölcsődék 
2019. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására 

Tisztelt Bizottság! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 43. 
§ (4) bekezdése szerint 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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok 
végrehajtásáról szóló 54/2011. {Xll.16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a nyári 
nyitvatartás rendjéről minden év február 28-ig a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. {IV. 30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdés alapján 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 nyári hónapokban, a bölcsődékben tisztasági takarítást, selejtezést, leltározást végeznek, valamint elvégzik 
a nagyobb karbantartási munkálatokat. 

Az előterjesztés mellékletében feltüntetett időpontokban - 2019 nyarán - a 12. számú Babaház bölcsődében 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 11.3. pont szerinti 
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen vissza nem térítendő központi költségvetési 
támogatás hozzájárulásával konyhai fejlesztés valósul meg. 
A városban a TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00001 projekt keretének 1. ütemében (a tavalyi évben) 6 óvodában és 
4 bölcsődében felújítási munkálatok, fejlesztések valósultak meg, a pályázat II. ütemében (2019. évben) 8 
óvodában és 1 bölcsődében a szolgáltatás minőségének javítása, az épületek infrastrukturális fejlesztése, 
eszközbeszerzések valósulnak meg. 

A zárva tartás ideje alatt a folyamatos ellátás érdekében a nyitva tartó bölcsődékben a gyermekek napközbeni 
ellátása biztosított. A felmerülő igények esetén a Gyvt. 32. § (7c) bekezdése szerint, ha a gyermek törvényes 
képviselője a nevelés-gondozás nélküli munkanapra, illetve a bölcsődei szünet teljes idejére vagy annak egy 
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részére is igényli a bölcsődei ellátást, erre az időszakra az ügyeletet biztosító intézmény az (5) bekezdésben 
foglaltak szerint megállapodást köt a törvényes képviselővel. Az ügyeletet biztosító intézménnyel kötött 
megállapodás nem érinti az ügyeleti időszakon kívül bölcsődei ellátást nyújtó intézménnyel kötött 
megállapodást. 

A fentiek alapján jelzett hatáskörében eljárva kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést 

megtárgyalni és a mellékelt határozat -tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2019. január 30. 

Tisztelettel: 

' ' i:, r 

Dr. Krizsai Anita 
osztályvezető 
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Határozat-tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSE 

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 

„./2019. {11.04.} számú 

határozata 

a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő bölcsődék 
2019. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadásáról 

A Bizottság 

1. az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti 
keretében működő bölcsődék 2019. évi nyári nyitvatartási rendjét a mellékletben fogla ltak szerint 
jóváhagyja. 

2. felkéri az intézmény vezetőjét, hogy február 15-éig tájékoztassa a szülőket a bölcsődék nyári 
nyitvatartási rendjéről. 

Nyíregyháza, 2019. február 4. 

(~ 
\..._ 

dr. Rákóczi Ildikó 
a Bizottság elnöke 
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melléklet a ........... ./2019. (11.04.) számú határozathoz 

a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény keretében működő bölcsődék nyári nyitvatartási 
rendjéről 

2018/2019. nevelési év 

Zárás tervezett 
Ügyeletet biztosító bölcsőde Bölcsőde 

időpontja 

7. sz. Hóvirág Bölcsőde 

4400 Nyíregyháza, Malom u. 5. 8. sz. Nefelejcs Bölcsőde 

14. sz. Bóbita Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 

4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3. 
1 

2019. július 01. - július 12 30-36. 

16. sz. Aprajafalva Bölcsőde 1 
Nyitás: 2019. július 15. Ügyelet biztosításának időpontja : 

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 
1 2019. július 01. - július 12. 

13. 

5. sz. Őzike Bölcsőde 

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31. 

6. sz. Napsugár Bölcsőde 

4400 Nyíregyháza, Dália u. 1. 16. sz. Aprajafalva Bölcsőde 
8. sz. Nefelejcs Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Fazekas János 
4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 30-36. 2019. július 15. - július 26. tér 13. 
9. sz. Micimackó Bölcsőde Nyitás: 2019. július 29. Ügyelet biztosításának időpontja: 
4400 Nyíregyháza, Stadion u. 8/ A. 2019. július 15. - július 26. 
10. sz. Katica Bölcsőde 

4400 Nyíregyháza, Tőke u. 1. 

12. sz. Babaház Bölcsőde 

4400 Krúdy Gyula u. 30. 
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