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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előterjesztés Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje 2020. évi nyári 

nyitvatartásával kapcsolatban.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megvitatása után szíveskedjen meghozni 

döntését. 

A 15/1998.(IV.30.) NM rendeletének 37. § (3) bekezdése alapján minden év február 15. napjáig 

tájékoztatni kell a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. A 15/1998.(IV.30.) NM 

rendeletének 43. § (1) bekezdése szerint: „A bölcsődében és a mini bölcsődében az április 21-

én vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi 

munkanapon tartott Bölcsődék Napja minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.” 

(2020-ban ez a nap április 21. kedd.) 

Az új bölcsődébe történő átköltözés miatt a nyitás előtti héten lenne szükség egy hetes 

bezárásra. (Március 15-i megnyitás esetén március 9-13 között.) Az állami normatíva igénylése 

szempontjából nem lenne kedvező, ha márciusban és nyáron is lennének zárva lévő napok, ezért 

szeretnénk a nyár során szünet nélkül üzemelni. A szabadságok kivételét az év során meg tudjuk 

nyári bezárás nélkül is oldani. 

 

 

Kiszombor, 2020-01-20      

 

                 Galambné Juhász Tünde 

                 intézményvezető helyettes 

  



 
Tárgy:  A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása 
 
__/2020. (I. 28.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsőde nyári 
nyitvatartási rendjének meghatározása tárgyú előterjesztést és - a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése alapján - az alábbi 
döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában lévő 
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretén belül működő Bölcsőde éves 
nyitvatartása esetében 2020. évben nyári zárvatartási időtartamot nem határoz meg. 
 
A Képviselő-testület a Kiszombor, Rákóczi u. 8. szám alatti új bölcsőde március 15-i 
megnyitása esetén az átköltözés miatti zárvatartás időtartamát 2020. március 9 – 2020. március 
13. közötti időszakban határozza meg. 
 
A határozatról értesül: 
- Galambné Juhász Tünde intézményvezető-helyettes 
- Pópityné Hegyes Szilvia bölcsődevezető,  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Kohut Amália intézményvezető 
- Irattár 
 


