Javaslat
a bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója

Ózd, 2018. február 23.

Tisztelt Társulási Tanács!
Ózd Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működik a Katona József úti és az Újváros téri
Bölcsőde (a továbbiakban: Bölcsődék).
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30) NM rendelet
37. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a fenntartó minden évben tájékoztatja a szülőket a
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről.
A Bölcsődékben az alábbi feladatok elvégzése szükséges, amelyeket a gyermekek távollétében,
gondozási szünetben indokolt elvégezni:
-

Épület-karbantartási munkálatok, pl. vízvezetékek, fűtéscsövek részleges cseréje, fűtési
rendszer felülvizsgálata,
a főzőkonyhában a gázrendszer szükségszerű karbantartása, javítása,
a homokozók fertőtlenítése, a homok esetleges cseréje,
játszóudvar rendbetétele, kültéri játékeszközök javítása,
a gazdasági-, gondozási egységekben, főzőkonyhán lévő felületek, eszközök,
játékeszközök fertőtlenítése,
gondozási egységekben, főzőkonyhában, folyosók tisztasági festése, mázolási munkálatok
ellátása.

A munkáltató a Bölcsődékben dolgozó közalkalmazottak számára ezen időszakban adja ki a
Munka törvénykönyvében előírt, egybefüggően biztosítandó szabadságot.
A fentieket figyelembe véve a Bölcsődék nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint javaslom
meghatározni:
Újváros téri Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje:
2018. július 2. és 2018. július 20. között a Bölcsőde zárva tart.
Ezen időtartam alatt ügyeletet biztosító intézmény: Katona József úti Bölcsőde, maximum 16 fő
számára.
A nyári időszak egyéb munkanapjain a Bölcsőde változatlan nyitva tartással üzemel.
Katona József úti Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje:
2018. július 23. és 2018. augusztus 10. között a Bölcsőde zárva tart.
Ez idő alatt az Újváros téri Bölcsőde ügyeletet tart maximum 6 fő számára.
A nyári időszak egyéb munkanapjain a Bölcsőde változatlan nyitva tartással üzemel.
Az intézmények zárva tartásáról a szülők a Társulási Tanács döntését követően soron kívül
tájékoztatást kapnak annak érdekében, hogy fel tudjanak készülni a nyári nyitvatartási rendre.
Tisztelt Társulási Tanács!
A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
.../2018. (II.23.) határozata
bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a fenti előterjesztést megtárgyalta, és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Társulási Tanács a bölcsődék nyári nyitva tartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Újváros téri Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje:
2018. július 2. és 2018. július 20. között a Bölcsőde zárva tart.
Ezen időtartam alatt ügyeletet biztosító intézmény: Katona József úti Bölcsőde, maximum 16 fő
számára.
A nyári időszak egyéb munkanapjain a bölcsőde változatlan nyitva tartással üzemel.
Katona József úti Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje:
2018. július 23. és 2018. augusztus 10. között a Bölcsőde zárva tart.
Ezen időtartam alatt ügyeletet biztosító intézmény: Újváros téri Bölcsőde, maximum 6 fő számára.
A nyári időszak egyéb munkanapjain a Bölcsőde változatlan nyitva tartással üzemel.
Felelős: ÓTSZEGYII mb. igazgatója
Határidő: 2017. augusztus 10.
2. A Társulási Tanács felhívja az ÓTSZEGYII igazgatóját, hogy gondoskodjon az érintett
szülők tájékoztatásáról a Katona József úti és az Újváros téri Bölcsőde nyári nyitva tartási
rendje tekintetében.
Felelős: ÓTSZEGYII igazgatója
Határidő: azonnal
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