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2018. január 25-i rendes nyílt ülése

9. napirend

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP
E-szám: 4/2018.
Tárgy: Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2017. évi
tevékenységéről és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: 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. január 17.
jegyző
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.
Nagykovácsi, 2018. január 17.

polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
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
majd 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.
Az intézményben a fenntartói engedélyezett létszám: 14 fő
Ezen kívül a bölcsődében 1 gyermekorvos havi 8 órában látja el feladatát.
A bölcsődében a férőhelyek száma 24 fő.
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.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól
szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet szabályozza az intézményben
fizetendő térítési díjakat. A bölcsődei alapellátás keretében a gondozásért és az
étkezésért térítési díjat kell fizetni. A gondozás intézményi térítési díja: 4.965
Ft/fő/nap. A gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 20/2017.
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(IX. 25.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete alapján a bölcsődei étkezés díja:
530,- Ft/fő/nap.
Létszám szerint 2017. első félévében gondozási díjat fizettek 5 gyermek után,
étkezési díjat 3 gyermek után. 2017 második félévében szeptembertől gondozási
díjat 12 gyermek után, étkezési díjat 5 gyermek után fizettek.
A Védőnői Szolgálat célja egészségügyi alapellátás részeként a családok
egészségének megőrzésére, segítésére irányuló megelőző tevékenység, valamint a
betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett
egészségnevelés. A körzeti védőnő gondozási tevékenységét azon körében végzi,
ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él. Ellátják a
család és nővédelmi egészségügyi gondozást, valamint az iskola egészségügyi
feladatokkal összefüggő tevékenységeket.
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 18/2016. (IX. 23.) önkormányzati
rendelet Nagykovácsi Nagyközség teljes közigazgatási területe 4 védőnői körzetet
alkotott.
Móczár Ágnes intézményvezető asszony elkészítette az intézmény 2017. évre szóló
szakmai beszámolóját, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.
A bölcsőde nyári 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 fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő kérésére gondoskodhat a
gyermek intézményi gondozásának megszervezéséről.
A
Bölcsőde
épületének
karbantartási
munkáinak
elvégzésére
–
a
Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály munkatársával történt
előzetes egyeztetés alapján - július 23 és augusztus 5. között kerülhet sor, ezért
ezen időszakban javasolt az intézmény nyári nyitvatartási rendjét szabályozni. A
bölcsőde 10 napos bezárása 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, 2018. január 17.
Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT I.
Tárgy: Beszámoló a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2017. évi
tevékenységéről
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2017. évi szakmai beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT II.
Tárgy: a Lenvirág Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Lenvirág Bölcsőde az intézmény épületének karbantartási munkái elvégzésének
idejére 2018. július 23-tól augusztus 5-ig zárva tart.
Határidő: azonnal
Felelős: Intézményvezető
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