ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2017. május 25- i ülésére
Előterjesztés bölcsődei feladatellátásról
Az Óvodavezető asszony a bölcsődei feladatellátással kapcsolatosan felvetéssel élt az
Önkormányzat, mint fenntartó felé a mellékletben foglaltak szerint.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) 99/E. § 2017. szeptember 1jétől egységes óvoda-bölcsőde nem működhet. Az egységes óvoda-bölcsődében ellátott
gyermekek 2017. szeptember 1-jétől – az életkoruknak megfelelően – óvodában, vagy a
gyermekjóléti alapellátás keretében megszervezett gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézményben vagy ilyen feladatot ellátó többcélú intézményben láthatók el.
A bölcsődei rendszer átalakításáért felelős miniszteri biztos kezdeményezésére a fenti
törvény módosítását javasolta, mely szerint 2018. augusztus 31-ig működhessen tovább az
egységes óvoda-bölcsőde.
AZ ÜGYBEN DÖNTÉS MÉG NEM SZÜLETETT.
Önkormányzatunk a bölcsődével kapcsolatosan az 2016. novembere óta az alábbi
döntéseket hozta meg:
191/2016.(XI.24.)Kt. sz. h a t á r o z a t
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Óvoda vezetőjét dolgozza ki és
készítsen számításokat a bölcsődei szolgáltatás 2017. szeptember 1. napjától való indításáról a
Gyermeklánc Óvoda Keretei között
- mini bölcsőde,
- többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként egy
bölcsődei csoporttal, valamint napközbeni gyermekfelügyelettel,
Jánoshalma közigazgatási területére vonatkozóan.
Határidő 2017. január. 10.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert tárgyaljon az egyházakkal a feladatellátás
ügyében.
Határidő 2017. január. 10.
A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a bölcsődei ellátás iránti igényfelmérést
végezze el, és a felmerült szülői igényekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
7/2017.(I.19)Kt. sz. h a t á r o z a t
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nem áll szándékában átadni az
óvodai- és a bölcsődei nevelés kötelező feladatok fenntartói jogát a Jánoshalmi Baptista
Gyülekezet Egyházi Jogi Személy számára.

13/2017.(I.19)Kt. sz. h a t á r o z a t
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermeklánc Óvoda és Egységes
Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményen keretei között
a)
2017. szeptember 1. napjától,
b)
többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként,
c)
egy bölcsődei csoporttal, valamint
d)
napközbeni gyermekfelügyelettel,

e)
Jánoshalma közigazgatási területére vonatkozóan
szervezi meg a bölcsődei ellátást a városban.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
az ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő- testület
elé elfogadásra:
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……………………………………

Felelős: ……………………..
Határidő: ……………….

Jánoshalma, 2017. május 17.

Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

Malustyik Béla sk.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS ÓVODAI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

amely létrejött egyrészről:
Kéleshalom Község Önkormányzata (a továbbiakban: Megbízó)
Székhelye: 6444 Kéleshalom, Fő utca 2.

Törzsszáma: 341903
Adószáma: 15341901-2-03
Bankszámlaszáma: 11732129-15341901
Képviselője: Szvétek Lajos Róbert polgármester
másrészről:
Jánoshalma Város Önkormányzata (a továbbiakban: Megbízott)
Székhelye: 6400 Jánoshalma, Béke tér 1.
Törzsszáma: 724913
Adószáma: 15724911-2-03
Bankszámlaszáma: 11732129-15338954
Képviselője: Czeller Zoltán polgármester
Mindketten együtt: Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott
napon és helyen a következő feltételek mellett:

1. Megbízó a Képviselő-testületének …../2013 (VI. ….) számú határozata alapján, mivel a
szakmai feltételeknek nem felel meg, és nem tud saját maga intézményt fenntartani,
ezért megbízza a feladatkörébe tartozó óvodai közszolgáltatások ellátására a
Megbízottat, hogy az irányítása alatt álló Gyermeklánc Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde, 6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12. költségvetési szervben (a továbbiakban:
Intézmény) helyette a feladat-ellátást biztosítsa.
2. Az óvodai közszolgáltatást a Megbízott Intézménye a 6444 Kéleshalom, Fő utca 18.
szám alatti Boróka Napközi Otthonos Óvoda intézményegységben végzi.
3. Megbízott Intézménye az óvodai közszolgáltatás keretében biztosítja a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt
köznevelési alapfeladatokat. Térítéses közszolgáltatásokat nem nyújt.
4. Az oktatási feladatok éves költségvetési törvényben megállapított állami
normatívákat, valamint az étkezési támogatás igénybevételét a Megbízott igényli. A
költségvetési támogatással csökkentett fenntartási költségeket a Szerződő Felek a
közszolgáltatásokat igénybevevő óvodások számának arányában viselik. A
gyermeklétszámot nevelési év kezdésekor beiratkozott gyermekek száma alapján
határozzák meg.
5. Az Intézmény fenntartásával kapcsolatos közüzemi díjak, a szükséges karbantartási,
állagmegóvási és felújítási költségek, a berendezések korszerűsítésének költségeit a
Szerződő Felek a tulajdonukban álló ingatlanokkal kapcsolatosan önállóan viselik.
6. Az állami normatív hozzájárulásokon felüli költségek számítását, valamint a tényleges
elszámolást az éves beszámoló elkészítését követően kell pénzügyileg rendezni. Az
állami normatív hozzájárulások és a költségvetés elfogadásakor megállapított összeg
közötti különbözetet a Szerződő Felek képviselő-testületeinek egybehangzó döntése
állapítja meg. Az év végi zárszámadással egy időben, az előző évi tényszámok alapján
a Szerződő Felek elszámolnak egymással.

7. A 4. pont második mondatában meghatározott költségeket a Megbízó minden évben
két alkalommal, az első részletet legkésőbb március 31-ig, a második részletet
szeptember 30-ig fizeti meg Megbízottnak átutalással a számlájára.
8. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az intézményegység vezetője felett a
munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője gyakorolja, azzal, hogy a kinevezés
érvényességéhez szükséges a Megbízó írásbeli véleménye.
9. A Megbízót véleményezési jog illeti meg továbbá az Intézmény Nevelési és
Pedagógiai program, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend módosítása
tekintetében, amennyiben azok érintik a Kéleshalmi intézményegységet.
10. A Szerződő Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik meg. A Szerződést
felmondani csak a nevelési év végével lehet, úgy hogy azt legkésőbb február 28-ig be
kell jelenteni.
11. Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből a Szerződő Feleket 3-3 példány illet
meg.

Jánoshalma – Borota, 2013.

Szvétek Lajos Róbert
Polgármester
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