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Az előkészítésben közreműködött: 

      dr. Negyela Katalin aljegyző 

      Berényiné Baranyi Márta intézményvezető 

 

Előterjesztés 

az Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje megváltoztatásának 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 tartott volna zárva a bölcsőde.   

 

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

alapellátást biztosította volna a bölcsőde. 

Fentiekre tekintettel 2020. január 22. napján Aszód város Képviselő-testülete az 5/2020. (I.22.) 

számú határozatával jóváhagyta az Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét oly módon, 

hogy 2020. július 06-tól – 2020. július 24-ig, 15 munkanap, zárva tartott volna az intézmény. 

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

intézményi gondozásának megszervezéséről.  
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Aszód város Képviselő-testülete felkérte az Aranykapu Bölcsőde vezetőjét, hogy az intézmény 

nyári zárva tartásáról, és a gyermekek ellátásának lehetőségéről tájékoztassa a szülőket. 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú Korm. rendelet 1. § 

- val az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

 

Az új koronavírus (2019-nCoV) okozta járványra tekintettel került sor a veszélyhelyzet 

kihirdetésére. Az Aranykapu Bölcsőde a kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel 2020. 

március 16. napja óta zárva tart.  

Az Aranykapu Bölcsőde intézményvezetője tájékoztatta Aszód Város Önkormányzatát, hogy 

ez idő óta egyetlen szülő sem kérte gyermeke részére az ügyeletet. Továbbá arról is értesített 

2020. április 01. napján az intézményvezető, hogy a bölcsőde dolgozói rendes szabadságukat 

töltik. 

Berényiné Baranyi Márta, az Aranykapu Bölcsőde intézményvezetője hozzátette fenti keltezésű 

levelében, hogy amikor újra ki tudják nyitni bölcsődéjüket, a szülőknek nagy segítség lesz, 

hogy azonnal visszatérhetnek a munkaerőpiacra. Erre tekintettel javasolta az intézményvezető, 

hogy a nyári zárvatartás időpontját a Képviselő-testület vizsgálja felül, abból a célból, hogy a 

bölcsődei szolgáltatást egész nyáron biztosíthassa a bölcsőde. 

 

Az eddig leírtak figyelembevételével javaslom azt, hogy a Tisztelt Képviselő-testület vonja 

vissza az 5/2020. (I.22.) napján kelt határozatát és így lehetővé válik az, hogy 2020. július 06-

tól – 2020. július 24 –ig is nyitva tartson az Aranykapu Bölcsőde. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

 

Határozati javaslat 

Aszód város Képviselő-testületének 

…/2020. (IV…..) határozata 

az Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje megváltoztatásának jóváhagyására 

 

 

1. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában 

működő Aranykapu Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről döntő 5/2020. (I.22.) számú 

határozatát visszavonja.  

 

2. A Képviselő-testület elfogadja az Aranykapu Bölcsőde intézményvezetőjének javaslatát 

arra vonatkozóan, hogy 2020. nyarán, a bölcsődei szolgáltatást egész nyáron biztosítsák. 
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A Képviselő-testület felkéri az Aranykapu Bölcsőde vezetőjét, hogy az intézmény nyári nyitva 

tartásáról tájékoztassa a szülőket. 

 

 

Felelős:  Aranykapu Bölcsőde vezetője 

Határidő: értelemszerűen 

 

Aszód, 2020. április 7. 

 

 

 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

         polgármester 

 

     

Látta:  

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző  

 

 


