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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének szakmai programját, valamint a szervezeti 

és működési szabályzatot jogszabályi változások miatt szükséges volt módosítani. A szervezeti 

és működési szabályzatot a jogszabályi változásokon túl a belső ellenőrzési javaslat alapján volt 

szükséges módosítani.  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (l) 

bekezdés d) pontja alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó 

állami intézmény fenntartója jóváhagyja az intézmény szakmai programját. A (2) bekezdés alap-

ján a szakmai program jóváhagyása akkor tagadható meg, ha az nem felel meg az e törvényben, 

valamint a szakmai jogszabályokban előírt követelményeknek. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. §-a határozza meg a szakmai program tar-

talmi elemeit, melynek megfelel a jelen előterjesztés melléklete. 

 

A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2019. június 13-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 

jóváhagyólag terjeszti a Képviselő-testület részére az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intéz-

ményének módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát, 

szakmai programját és annak mellékleteit. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.(XI.28.) 

határozata Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének szervezeti és működési szabályza-

tának, szakmai programjának és  mellékleteinek módosításának jóváhagyásáról. 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1. jóváhagyja az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének (1041 Budapest, Lőrinc 

utca 35-37.) szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és annak mellékle-

teit a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

2. Felkéri a Polgármester útján az Intézményvezetőt a jóváhagyott szakmai program Intéz-

mény honlapján történő közzétételre. 

 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 2019. december 6. 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő–testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges 

 

Budapest, 2019. november 21. 

 

 

Kanász-Nagy Máté 

 

 

A szervezeti és működési szabályzat, valamint a szakmai program és annak mellékletei a 

terjedelmükre való tekintettel elektronikus úton kerülnek megküldésre. 
 

 


