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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Gólyafészek Bölcsőde 2017/2018 évre vonatkozó nevelési, továbbképzési és 
éves program ütemtervéről  

 
 A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 2017. március 
3. napján hatósági ellenőrzést tartott a Gólyafészek Bölcsődében. A jegyzőkönyv 
alapján a hiányosság megszüntetésére kibocsátott végzésben foglaltaknak, mind a 
Fenntartó, mint pedig az Intézmény eleget tett.  
 
A  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 4/A.§. (1) bekezdés ca) pontja szerint a Szakmai Programnak 
tartalmaznia kell a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a 
létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását.  
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2016.(VI.20.) számú 
határozatával döntött a Gólyafészek Bölcsőde Szervezeti és Működési 
szabályzatának módosításáról és a 2017-2021. év közötti Szakmai Programjának 
elfogadásáról.  
 
Regős Zoltánné Intézményvezető asszony 2017. szeptember 13. napján eljuttatta az 
Önkormányzat részére bölcsőde a 2017/2018. tanévre vonatkozó tanévi programokat 
összefoglaló szülői tájékoztatót, továbbá a kisgyermeknevelők részére tervezett házi 
továbbképzés programját a rendeletnek megfelelően és kéri annak elfogadását. 
 
A Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25. önkormányzati rendelet 1/A. számú melléklete alapján az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében jóváhagyja a szociális, 
gyermekvédelmi, egészségügyi intézmények szervezeti és működési szabályzatait, 
szakmai programjait, szakmai terveit, éves szakmai beszámolóit. 
 
Kérem, hogy a Tisztelt Bizottságot, hogy tárgyalja meg és foglaljon állást a 
Gólyafészek Bölcsőde Gólyafészek Bölcsőde 2017/2018 évre vonatkozó nevelési, 
továbbképzési és éves program ütemtervéről. 
 
 
Biatorbágy, 2017. szeptember 13.      

            Tarjáni István s.k.  
    polgármester 

 
                                                   
 



 
 
 
                                                    Határozati Javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága  

…./2017.(IX.28.) határozata 
 
 

A Gólyafészek Bölcsőde 2017/2018 évre vonatkozó nevelési, továbbképzési és 
éves program ütemtervéről  

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde 2017/2018 évi Gólyafészek Bölcsőde 
2017/2018 évre vonatkozó nevelési, továbbképzési és éves program ütemtervéről 
szóló előterjesztést. 
A Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú mellékletben foglalt átruházott 
hatáskörében jóváhagyja a Gólyafészek Bölcsőde 2017/2018. évi Szakmai 
Programját.   
 
A bizottság által jóváhagyott Gólyafészek Bölcsőde 2017/2018 évre vonatkozó 
nevelési, továbbképzési és éves program ütemtervéről jelen határozat mellékletét 
képezi. 

 
 

Határidő: 2017. október 1. 
Felelős: polgármester  
 
 
 
 
 
 




















	elt_golyafeszek_bolcsode_kerelmerol
	2017-2018 tanévi programok(1)



