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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/7570-1/2013/XII.
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (5)
bekezdése értelmében a bölcsőde nyári nyitva tartásának rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A
fenntartó a bölcsőde nyári zárási idejére a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi
gondozásának megszervezéséről.
A nyári zárva tartás ideje alatt történik az intézmények felújítási és karbantartási
munkálatainak az elvégzése, valamint az intézményekben a kötelező nyári nagytakarítási
munkálatok. A tervezéskor figyelembe vettük a ferencvárosi óvodák zárási időpontját is.
Ahhoz, hogy a szülők is tervezni tudják a nyári szabadságukat, szükséges, hogy a tervezet
elfogadásra kerüljön.
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2013. évi nyári zárási idejére az alábbi
javaslatot teszem.
Bölcsődei tagintézmény neve,
címe:
IX/6. Fehérholló Bölcsőde
1097.Fehérholló u.2-4
IX/14. Manólak Bölcsőde
1098 Dési Huber u.9.
IX/4. Aprók-háza Bölcsőde
1092 Ráday u.46.

IX/10. Pöttyös Bölcsőde
1098 Pöttyös u.8/a.

2013. nyári zárási idő:
2013. június 24. napjától
július 26. napjáig
2013. június 24. napjától
augusztus 30. napjáig
2013. július 29. napjától
augusztus 30. napjáig
július 29-augusztus 30-ig
egy csoport üzemel
2013. július 22. napjától
augusztus 23. napjáig

Nyitási idő:
2013. július 29.
2013. szeptember 02.
2013. szeptember 02.

2013. augusztus 26.

A Budapest IX. ker. Dési Huber u. 9. szám alatti bölcsőde hosszabb idejű nyári zárva tartását
a bölcsődei férőhelyek bővítésére elnyert pályázat indokolja. A zárási idő alatt lehetőség
nyílik a férőhely bővítésével kapcsolatos munkálatok elvégzésére.
A Dési Huber u. bölcsőde felújításának függvénye, hogy szükséges lesz-e a Pöttyös u.
bölcsődében is a gyermekek fogadása.
A Ráday utcai bölcsődében július 29. napja és augusztus 30. napja között egy bölcsődei
csoport működését tudjuk biztosítani az igénylők részére, így a gyermekek ellátását a váltott
nyitva tartással folyamatosan meg tudjuk oldani.
A bölcsődék nyári zárási idejét a kerületi médiákban és az intézmény honlapján is közzé
tesszük.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
nyári zárva tartásának idejét az előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg.
Budapest, 2013. február 26.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2013. évi nyári zárva tartásának idejét –
2013. június 24. napjától 2013. augusztus 30. napjáig terjedő időtartamra – az alábbiak szerint
határozza meg:
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Határidő: 2013. március 07.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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