57/2018.(V.28.)Kt.sz H a t á r o z a t
Bölcsőde létesítése
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7.)
pontjában biztosított jogkörében – figyelemmel az 1997. évi XXXI. tv.
175.§ (5) bekezdésében foglalt kötelezettségére – 2019. január 1.
napjától új feladatként mini bölcsődét kíván létrehozni a fenntartásában
működő Mosolyvár Óvodában. Felkéri a polgármestert az intézmény
átszervezésének, alapfeladatának és nevének megváltoztatása érdekében
a szükséges intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület az új feladata: a bölcsődei ellátás biztosítása
a) formája: mini bölcsőde (Gyvt. 43/A. §)
b) szervezeti működése: többcélú óvoda-bölcsőde (Gyvt. 43/A. § (2) bek.
c) pontja)
c) intézményi székhelye: Kunfehértó, Ady Endre u. 4.
d) feladatellátás helye : Kunfehértó, Úttörő tér 7. szám alatt lévő (iskolai
étkeztetést biztosító ) ingatlanon belül
e) feladatellátó intézmény új elnevezése, neve: Mosolyvár Óvoda és Mini
Bölcsőde
f) működését biztosító intézmény fenntartója: Kunfehértó Község
Önkormányzata
g) működés kezdési időpontja: 2019. január 01. napjától (határozatlan
időre) intézményi vezetése jelenlegi struktúrában, külön vezető
kinevezése nélkül
i) intézményi gazdálkodása: éves költségvetésből gazdálkodó
költségvetési szerv
j) intézménybe felvehető gyermekek életkora: 20 hetes kortól 3 éves korig
(Gyvt. 42. § (1) bekezdés)
k) intézménybe felvehető gyermekek létszáma: legfeljebb 7 fő gyermek, 1
csoport (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 49.§)
l) költségeinek fedezete: feladat finanszírozás keretében állami
költségvetési támogatás
m) személyi feltételei: 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka,
továbbá helyettese
n) működés tárgyi feltételei (eszközök): épület OTÉK szerinti, eszközök
NM rendelet 11. melléklete szerinti
o) személyi és intézményi térítési díjak: gyermekétkeztetés és intézményi
ellátás esetén fenntartó döntése szerinti
p) időkerete (nyitvatartási idő): napi 10 óra (NM rendelet 37. § (1)
bekezdés (de. 7 órától du. 17 óráig)
q) szükséges felszerelések beszerzése: központi vissza nem térítendő
fenntartó pályázati támogatás + önerőből
r) szakmai feltételei: országos alapprogramra épülő helyi szakmai
program, házirend
szerint
s) működési engedélyezési eljárás lefolytatása: Bás-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
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