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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 
 
E-szám: 5/2019. 
 
Tárgy: Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2018. évi 
tevékenységéről és a bölcsőde nyitvatartási rendjéről 

 
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, 2019. január 16. 
 
        jegyző 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2019. január 16. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 104. § 
(4) bekezdése szerint a fenntartó az intézményben végzett szakmai munka 
eredményességét az intézmény által készített beszámoló alapján értékeli.  
 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015. (I. 22.) 
számú határozatával alapította meg a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 
elnevezésű önállóan működő intézményt.  

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Z-49/2015. (III.19.) 
határozatával a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezetői 
feladatának ellátásával 2015. április 1 napjától 2020. március 31. napjáig tartó 
határozott időre Móczár Ágnest bízta meg.  
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól szóló 8/2015. (IV. 
23.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése szerint a „A bölcsőde szervezeti és 
működési szabályzatának jóváhagyása és módosítása az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság hatásköre.” A bizottság által 2017. év végén jóváhagyott SZMSZ szerint 
Móczár Ágnes intézményvezető tartós távollétében az általános helyettese 
Kosztoványi Éva, aki 2018. február 1 napjától megbízott intézményvezetőként látja el 
feladatát.  
 

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat két fő szakfeladatot lát el (védőnői 
szolgálat, bölcsődei ellátás), melyek szakmai munkája és irányítása elkülönül 
egymástól. Mindkét szakfeladat működésének élén az intézményvezető áll, akinek a 
munkáját a védőnők részéről a szakmai vezető, a bölcsőde részéről a helyettes segíti.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
IV/C fejezete foglalkozik a gyermekek napközbeni ellátásával, ezen belül a bölcsődei 
ellátással. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet 
tartalmaz részletszabályokat a bölcsődei ellátásról.  
A bölcsődei dolgozókra vonatkozó megfelelő szakképzetséget a 15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet írja elő.  
 
2018. május 22-én a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztálya, mint működést engedélyező és ellenőrző szerv hatáskörében eljárva 
hatósági ellenőrzést végzett a bölcsőde szolgálat ellátás területén.  
2018. augusztus 9-én a Magyar Bölcsődék Egyesülete - bölcsődei módszertani 
szervezet - részéről Németh Mária szakértő ellenőrizte a Lenvirág Bölcsőde szakmai 
munkáját.  
2018. november 26-án a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Népegészségügyi Osztálya részéről Benéné Bagi Judit járási vezető védőnő folytatott 
le védőnői szakfelügyeleti ellenőrzést.  
Polgármesteri Hivatalunk az intézményvezetővel közösen intézkedett az ellenőrzések 
során tett észrevételek megoldása érdekében. 
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A megbízott intézményvezető mindkét szakfeladat ellátásáról elkészítette az 
intézmény szakmai beszámolóját, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. 
 

A bölcsőde 2019. évi nyitvatartási rendje 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
43. § 4) bekezdése szerint a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja 
jóvá.  
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 37. § szerint (1) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a 
fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek 
bölcsődei ellátását. 
3) 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. 
 

Megbízott intézményvezető asszony javaslata szerint az intézmény zárva tartására 
2019-es évben a következő időszakban lenne szükség: 
Nyáron: július 29. – augusztus 11. között. (utolsó munkanap: július 26. péntek, első 
munkanap: augusztus 12. hétfő)  
Téli időszakban: december 23. – január 1. között. (utolsó munkanap: december 20. 
péntek, első munkanap: január 2. csütörtök)  
 
A bölcsőde zárva tartási ideje alatt lehetőség nyílik a bölcsőde épületének 
karbantartási munkáinak elvégzésére, valamint ez az időszak nagymértékben segíti a 
bölcsőde dolgozóinál a szabadság kiadás tervezését is.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 
tevékenységéről szóló szakmai beszámoló megtárgyalására és a határozati javaslatok 
elfogadására. 
 
A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi, 2019. január 17. 
 
 

 Kiszelné Mohos Katalin 
polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 

Tárgy: Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2018. évi 
tevékenységéről 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2018. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 

Tárgy: a Lenvirág Bölcsőde 2019. évi nyitvatartási rendje 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Lenvirág Bölcsőde az intézmény épületének karbantartási munkái elvégzésének 
idejére 2019. július 29 – augusztus 11 között, valamint 2019. december 23 – 2020. 
január 2 között zárva tart.  
 
Felkéri az intézményvezetőt, hogy 2019. február 15-ig tájékoztassa a szülőket a 
Lenvirág Bölcsőde 2019. évi nyitvatartási rendjéről.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Intézményvezető 
 

 
 


