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Tisztelt Bizottság!
Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
intézmény útján gondoskodik a bölcsődei ellátásról, ami a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) alapján
az önkormányzat kötelező gyermekjóléti feladata. A Bölcsődei Tagintézményt a Tolna
Megyei Kormányhivatal a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyezte.
A Képviselő-testület a 278/2017. (V. 25.) Kt. határozattal döntött arról, hogy a
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervet jogutódlással
megszünteti 2017. augusztus 1-jével. A bölcsődei ellátást 2017. augusztus 1-jétől a
Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje biztosítja 60 férőhelyen a
Dombóvár, Kórház u. 35. alatti telephelyen.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
szerint a fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatok változnak. Az adatmódosítás iránti kérelemhez a
változással összefüggő, valamint az adatmódosítás során jogszabály alapján
vizsgálandó egyéb körülményekkel kapcsolatos iratokat kell csatolni.
Az intézményátszervezés miatt a Bölcsődei Tagintézmény szolgáltatói nyilvántartásba
bejegyzett adatainak módosítása iránti kérelemhez a Kormányrendelet alapján csatolni
kell a bölcsőde fenntartó által jóváhagyott szakmai programját. A Dombóvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló
17/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.3.5. pontja alapján a Humán
Bizottság átruházott hatáskörben jóváhagyja az önkormányzati költségvetési szervek
fenntartói jóváhagyást igénylő szakmai és munkajogi dokumentumait, ellenőrzi azok
végrehajtását. A bölcsődevezető az intézményátszervezésre tekintettel a bölcsőde
szakmai programját elkészítette és jóváhagyásra a fenntartónak megküldte.
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának
tartalmaznia kell
a) a szolgáltató, intézmény nevét, székhelyét, telephelyét;
b) az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzőit;
c) a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit, így különösen
ca) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő
kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,
cb) az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés
módját,
d) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét,
rendszerességét, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési,
fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, módját;
e) az ellátás igénybevételének módját;
f) a gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi
módját;

g) az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak
védelmével kapcsolatos szabályokat;
h) a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módját,
formáit;
i) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes
kérdéseiről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti alkalmassági felülvizsgálat
módját.
A szakmai programhoz mellékelni kell
a) a Gyvt. szerinti megállapodások tervezetét,
b) nevelőszülői hálózat működtetése esetén és utógondozói ellátás nyújtása esetén a
Gyvt. szerinti megállapodás tervezetét,
c) átmeneti elhelyezést biztosító gyermekjóléti intézmény, befogadó gyermekotthon,
otthont nyújtó ellátást biztosító gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói ellátást
biztosító utógondozó otthon esetében a házirendet vagy annak tervezetét,
d) a Gyvt.-ben foglalt kivétellel - a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak
tervezetét.
Fentiekre tekintettel kérem a szakmai program jóváhagyását.
Határozati javaslat
A Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje szakmai programjáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében
eljárva a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje 2017. augusztus 1.
napján hatályba lépő szakmai programját a melléklet szerint elfogadja.

Molnár Tünde
bizottsági elnök

