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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy:  Javaslat a Bölcsőde nevelési év indításáról szóló tájékoztató és az éves munkatervének 

elfogadására 

Tisztelt Bizottság! 

Budakalász Város Önkormányzata fenntartásában működő Budakalászi Bölcsődében és Mályva utcai 

Tagintézményében 2019. szeptember 2-án elkezdődött a 2019/2020-es nevelési év. A nyári szünetben 

történt változásokról, felújításokról, a nevelési év indításának előkészítéséről, az újonnan érkező gyermekek 

beszoktatásáról, a kisgyermeknevelői munka körülményeiről a mellékelt tájékoztató (1.sz. melléklet) 

tartalmaz részletes információt. 

 
A nevelési év kezdete előtt az intézményvezető az alkalmazotti közösséggel egyeztetve elkészítette a 
2019/2020. nevelési év munkatervét (2.sz. melléklet), amelyben a kiemelt célok és feladatok mellett az éves 
program- és eseménytervet a 2019. szeptember 5-ei munkatársi értekezleten a dolgozói közösség 
egyhangúlag elfogadta. 
 
A munkaterv javaslatot tesz a téli és nyári zárva tartás idejére, amelynek fenntartói jóváhagyása szükséges. 
A település óvodai intézményeivel történt egyeztetés alapján a Mályva utcai Bölcsődében 2020. június 22. 
és – 2020. július 17. napja között, míg a Budai úti Bölcsődében 2020. július 27. és 2020. aug. 21. napja 
között tervezzük a nyári (négy hetes) zárva tartást. 
Kérem a T. Bizottságot a napirend megtárgyalására és fenntartói jóváhagyására. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 
 
 

1. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testület átruházott 
hatáskörében eljárva a Budakalászi Bölcsőde és Mályva utcai Tagintézményének a 2019/2020. nevelési év 
indításáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal a kiértesítésre 
Felelős: Major Ede bizottsági elnök 

 
2. Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testület átruházott 
hatáskörében eljárva a Budakalászi Bölcsőde és Mályva utcai Tagintézményének 2019/2020. nevelési évről 
szóló munkatervét jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal a kiértesítésre 
Felelős: Major Ede bizottsági elnök 
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3. Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testület átruházott 
hatáskörében eljárva a Budakalászi Bölcsőde és Mályva utcai Tagintézményének 2019. év végi zárva 
tartását – 2019. december 23. napjától 2020. január 2. napjáig engedélyezi. A Bizottság felkéri az 
intézményvezetőt, hogy az év végi téli zárva tartás idejéről a szülőket a jogszabályoknak megfelelően és a 
helyben szokásos módon tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal a kiértesítésre 
Felelős: Major Ede bizottsági elnök 

 
4. Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága a Képviselő-testület átruházott 
hatáskörében eljárva a Budakalászi Bölcsőde és Mályva utcai Tagintézményének 2020. évi nyári zárva 
tartását  

• a Mályva utcai Tagintézményben 2020. június 22. és 2020. július. 17. napja között határozza meg. 

• a Budakalászi Bölcsőde Budai úti székhelyén 2020. július 27. és – 2020. augusztus 21. napja között, 
A Bizottság felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári zárva tartás idejéről a szülőket a jogszabályoknak 
megfelelően és a helyben szokásos módon tájékoztassa. 
   
Határidő: azonnal a kiértesítésre 
Felelős: Major Ede bizottsági elnök 

 
Budakalász, 2019. szeptember 12. 
 
 Major Ede 
 bizottsági elnök 


















































