
Tárgy: ”Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartási rendje illetve nevelés-gondozás 

nélküli nap megállapítása” tárgyában 

 

24/2021. (II.23.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország 

Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 

szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot 

hozom: 

1.Kiskunhalas Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde nyári, illetve téli időszakra a nyitvatartási rendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

a) A Bölcsőde 2021. július 19. napjától - 2021. augusztus 20. napjáig zárva tart. A szünet előtti 

utolsó nyitvatartási nap 2021. július 16. napja. A szünet utáni első nyitvatartási nap 2021. 

augusztus 23. napja (hétfő). Ezen időponton kívül a nyári időszakban a Bölcsőde nyitva tart.  

 

b) 2021. április 21. (szerda) Bölcsődék Napja. A bölcsődei nevelés-gondozás szünetel. 

 

c) Téli szünet idején a bölcsőde 2021. december 23. napjától – 2022. január 2. napjáig zárva 

tart. A szünet utáni első nyitvatartási nap 2022. január 3. napja (hétfő). 

 

d) A zárva tartás időszakában a Bölcsőde a szülők igényeinek felmérését követően a 

szükségleteknek megfelelően ügyeleti jelleggel gondoskodik a gyermekek intézményi 

gondozásáról. 

 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint A 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint a 

fenntartó tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény nyári nyitvatartási rendjéről. 

A nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg. 

 

A bölcsőde vezetője a jogszabályokban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában 

meghatározottak szerint kialakította a bölcsőde nyári nyitvatartását, valamint a karácsonyi ünnep 

körüli nyitvatartási rendjét, s azt fenntartói jóváhagyás végett beterjesztette a Hivatalhoz. 

 

Ezzel egyidejűleg megszervezésre került a zárva tartás idején a gyermekek szükség szerinti 

elhelyezése is. Ennek végrehajtása során a Bölcsőde együttműködik a város óvodai intézményeivel 

és az önkormányzati főzőkonyhákkal. Azok, akik a zárva tartás ideje alatt nem tudják megoldani 

gyermekük elhelyezését, a nyitva tartó ügyeletes óvodákba, elsősorban a Kiskunhalasi Bóbita 

Óvoda és Bölcsőde intézménybe tudják gyermeküket vinni. 



 

A 15/1998. NM rendelet 43.§ (1) bekezdése szerint a bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti 

pihenőnapra, vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben 

nevelés-gondozás nélküli munkanap. Ennek értelmében 2021. április 21. (szerda) nevelés-gondozás 

nélküli munkanap. Nyáron az önkormányzat bölcsődéje 2021. július 19-től - 2021. augusztus 20-ig 

lesz zárva, ekkor valósul meg a bölcsőde tisztasági festése, kötelező fertőtlenítő – nagytakarítása. 

Ebben az évben felújítási, építési munkák is várhatóak. Nyitás: 2021. augusztus 23. (hétfő) 

 

A már fentebb említett, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 43.§. (5) bekezdése szerint a miniszter rendeletben a bölcsődék számára – a bölcsődei 

dolgozók szakmai fejlesztése, szakmai ünnepségek megtartása és a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó 

szakmai célok megvalósítása érdekében – nevelés-gondozás nélküli munkanapot határoz meg. A 

nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei nevelés és gondozás szünetel, a fenntartónak 

azonban erre irányuló szülői, törvényes képviselői kérésre gondoskodnia kell a gyermekek 

felügyeletének megszervezéséről. A 15/1998. NM rendelet 43. § (1) bekezdése szerint a 

bölcsődében és a mini bölcsődében az április 21-én vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti 

napra esik, az azt követő legközelebbi munkanapon tartott Bölcsődék Napja minden évben nevelés-

gondozás nélküli munkanap. 

A Polgármesteri döntést követően a szülők erről további részletes tájékoztatást kapnak és az 

igények felmérésre kerülnek a zárva tartás alatti bölcsődei elhelyezésről. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 

(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

Kiskunhalas, 2021. február 23. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A téli zárás december 23-tól (csütörtök) december 31-ig (péntek) tart, és 2022. január 03-án, hétfőn 

nyitunk. 

 

 

turine.e@kiskunhalas.hu <turine.e@kiskunhalas.hu> ezt írta (időpont: 2021. febr. 22., H, 10:42): 

 

2021. 02. 22. 8:50 keltezéssel, Óvoda Bóbita írta: 

Kedves Edit!  

 

Ebben az évben, bölcsődénk nyári zárása a következőképpen alakul: 

 

2021.07.19-től 

2021.08.20-ig. 

 

Nyitás:2021.08.23-án. 
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