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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP 
 
E-szám:  85/2018. 
 
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési 
díjairól szóló 8/2015. (IV. 23.) rendelet módosítása, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői 
Szolgálat szakmai dokumentumainak jóváhagyása 
 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
 pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés  
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő – nem megfelelő 
 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 
 
 jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 
 
 
 polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya, mint működést 
ellenőrző szerv hatáskörében eljárva, éves ellenőrzési terve szerint két társhatósággal 
2018. május 22-én ellenőrizte a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat engedélyes 
bölcsődei ellátását. Az ellenőrzési eljárás során az illetékes népegészségügyi 
feladatkörben eljáró járási hivatal és a kirendelt módszertani intézmény nem állapított 
meg hiányosságot. A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály a PE/SZOC/958-5/2018 
számú jegyzőkönyvében rögzítette észrevételeit. Az intézményvezető a 
megállapításokat és hiányosságokat tartalmazó jegyzőkönyv tartalmával egyetértett, 
a jegyzőkönyvet aláírásával hitelesítette. Az intézményvezető a hiányosságok egy 
részét (ellátotti nyilvántartás adatainak bővítése, tárgyi eszköz beszerzése, 
végzettséget igazoló dokumentum bemutatása, szolgáltatói nyilvántartás módosítása) 
pótolta.  

A Kormányhivatal a fenntartóra vonatkozóan a következő megállapításokat tette:  

- az intézmény szakmai programjának tartalma nem felel meg a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyes szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet 4/A § (1) bekezdésben előírtaknak.  

1997. évi XXXI. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 104. § 
(1) bekezdése szerint „A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet 
ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó állami 
intézmény fenntartója  

d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját” 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és 
Működési Szabályzatáról szóló 17/2015. (XI. 23.) rendelete 2. számú melléklete 
szerint átruházott hatáskörben a bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyása és módosítása az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatásköre. 
 

Intézményvezető asszony előkészítette a Szervezeti és Működési Szabályzat és a 
Szakmai program módosítását, a tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. A 
módosított részek piros színnel kerültek jelzésre. A Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosításának jóváhagyása fentiek szerint az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság hatásköre, és a bölcsődei szakmai program későbbi elfogadása és 
módosítása is a Bizottság hatáskörébe kerül. 

Az ellenőrzés során megjegyzésre került, hogy a bölcsődei felvétel elutasítása esetén 
a jogorvoslati lehetőség nem került szabályozásra. A személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati 
rendelet 7. §-ának (6) bekezdéssel történő kiegészítésével ez a hiányosság 
orvosolható. 
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a 
határozati javaslatot és a rendelet módosítását fogadja el. A rendelet-módosítás 
elfogadása minősített többséget igényel. 

 

Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 

 
Kiszelné Mohos Katalin 

                                                                                             polgármester 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 
 

Tárgy: a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat bölcsődei szakmai 
programjának jóváhagyása 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 
bölcsődei szakmai programját. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 


