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Előterjesztés 

az Aranykapu  Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

továbbiakban: Gyvtv.) 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 jogszabály e vonatkozásban változott, 2016. december 31-ig hatályba lévő szöveg szerint: 

„gondoskodhat” volt a szabályozás, most egyértelműen a feltételes módból „gondoskodik” 

szabályozásra változott. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

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

rendelet 37. § (3) bekezdés rendelkezése értelmében 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. 

 

Az Aranykapu Bölcsőde vezetője a bölcsőde nyári nyitva tartására az intézmény éves 

munkatervében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint tett javaslatot: 

 

2020. július 06-tól – 2020. július 24-ig  összesen 15 munkanap tartana zárva a bölcsőde.   

 

A nyári ügyeletről a szülőket időben értesíti a bölcsőde, kérésre a zárva tartás idején az 

alapellátást biztosítja bölcsőde. 

Fentiekre tekintettel javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a határozat-tervezetben 

foglaltak szerint döntsön. 

 

Határozati javaslat 

Aszód város Képviselő-testületének 

…/2020. (I.22.) határozata 

az Aranykapu  Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról 
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Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő 

Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

2020. július 06-tól – 2020. július 24-ig.   

A fenntartó vállalja, hogy ezen időpont alatt a szülő kérésére gondoskodik gyermeke 

intézményi gondozásának megszervezéséről.  

Felkéri az Aranykapu Bölcsőde vezetőjét, hogy az intézmény nyári zárva tartásáról, és a 

gyermekek ellátásának lehetőségéről tájékoztassa a szülőket. 

 

 

Felelős:  Aranykapu Bölcsőde vezetője 

Határidő: értelemszerűen 

Aszód, 2020. január 10. 

 

 

 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

         polgármester 

 

     

Látta:  

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző  

 




