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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Tisztelt Képviselő-testület!
Szada Nagyközség Önkormányzat a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 azonosító számú
„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében” elnevezésű pályázaton támogatást nyert, melynek keretében a Szada, Ady
Endre utca 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő épület átalakításával Mini bölcsőde
került kialakításra.
A bölcsőde a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde telephelyeként fog működni, ahol tizennégy
bölcsődés korú gyermek napközbeni ellátása lesz biztosítva 2 kisgyermeknevelő és 2 dajka
munkatárssal.
A beruházás műszaki átadása 2020. szeptember 9-én megtörtént. A működési engedélyeztetési
eljárás a Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzatnak, mint
fenntartónak az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a kérelemhez a szociális, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet szerinti iratokat kell csatolnia. Az eljárás
megindításakor a benyújtandó dokumentumoknak meg kell felelnie a mini bölcsődére
vonatkozó kritériumoknak.
Az intézmény kormányzati funkciói között jelenleg is szerepel a mini bölcsőde kereteiben
történő ellátás, de mindeddig csak óvoda és bölcsőde működött az intézményben. Az
alapdokumentumok is ennek megfelelően készültek, ezért vált szükségessé a telephely
tekintetében a szakmai program elkészítése, melyet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 41. § (2) bekezdése értelmében a
Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján kell készíteni.
Az intézményvezető által elkészített jelen előterjesztés mellékletét képező dokumentum a mini
bölcsődei ellátás, nevelés szakmai irányelveit pontosan tartalmazza.
Fentiekre való tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet a csatolt szakmai program alábbi
határozati javaslattal történő elfogadását.
Az előterjesztés melléklete: Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Ady Endre 2. sz. alatti mini
bölcsőde Szakmai Programja (tervezet)
Szada, 2020. szeptember 11.
Pintér Lajos
polgármester

HATÁROZATI-JAVASLAT
…/2020. (IX. 24.) KT-határozat
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 41. § (2) bekezdésében
foglaltakra – a fenntartásában működő Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Ady Endre u. 2. sz.
alatti telephelyén működő mini bölcsőde Szakmai Programját a 91/2020. számú előterjesztés
melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az engedélyező szerv által kibocsátott
hiánypótlás esetén az abban foglaltak teljesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

