
 
 

Előterjesztés 
A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2023. évi 

nyári zárva tartásának jóváhagyásáról 
 

1. előterjesztés száma: 6/2023. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: Intézményvezető tájékoztató levele 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-

vény (a továbbiakban: Gyvt.)  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ intézményvezetője a 
Bölcsődei Szakmai Egység tervezett nyári zárva tartartásáról az alábbiak szerint tájékoztatott:  
 
Zárva tartás: 2023. július 17. napjától – 2023. augusztus 13. napjáig. 
Nyitás: 2023. augusztus 14. napján.  
 
Intézményvezető asszony tájékoztatása szerint a fenti időpontokról a szülők tájékoztatása fo-
lyamatos az intézményben.  
 
A zárva tartás ideje alatt kerül sor minden évben az épület helyiségeinek tisztasági meszelé-
sére, nagytakarítására és a dolgozók szabadságának kiadására is. 
 
A Gyvt. 43. § (4) bekezdése értelmében a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéhez a fenntartó 
jóváhagyása szükséges.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 
nyári zárva tartási rendjét a határozati javaslatban meghatározottak szerint szíveskedjék jóvá-
hagyni. 

Bicske, 2023. január 9. 
 
                                                                Tisztelettel:  
    
   Bálint Istvánné 
                polgármester 
 

 

 



 
 

 

1. melléklet az 6/2023. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tárgy: A Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egység 2023. évi nyári zárva tartásá-
nak jóváhagyásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egy-
ség 2023. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1.) 2023. július 17. napjától 2023. augusztus 13. napjáig tartó időszak alatt az intézmény zárva 
tart. 
Nyitás: 2023. augusztus 14. napján. 
 
2.) A Bölcsődei Szakmai Egység 1.) pontban meghatározott zárva tartásának idejére, a bölcső-
dei nevelési évre ellátást igénybe vevők részére gondozási díj nem kerül felszámításra. 
 
 
Határidő: 2023. január 31. 
Felelős: polgármester 
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