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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A „Kék Bagoly Bölcsőde fejlesztése Jánossomorján” tárgyú, TOP-1.4.1.-19-GM1-2019-00012 

azonosító számú projekt megvalósítása lassan lezárul. A pályázat keretében új csoportszoba 

kerül kialakításra, mely eredményképpen a gyermekes családok segítése érdekében 

növelhetővé válik a felvehető gyermeklétszám az intézményben.  

A felvehető gyermekek létszámát tartalmazza a Kék Bagoly Bölcsőde szervezeti és működési 

szabályzata, illetve szakmai programja is. E szabályzatok módosítása indokolt fentiekre 

tekintettel. 

 

1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása: 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10. § (5) bekezdése 

alapján a költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját 

szervezeti és működési szabályzat állapítja meg, melynek jóváhagyása az Áht. 9. §-a alapján a 

költségvetési szerv irányítói jogokat gyakorló szervezete hatáskörébe tartozik. Az Áht. 10. § 

(5) bekezdése szerint továbbá a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési 

szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek ügyrendjében, a 

gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ávr.) 13. §-a határozza meg a szervezeti- és működési szabályzat tartalmi 

elmeit. 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (XI.24.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú mellékletben foglalt 

tartalommal - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján - jóváhagyja 

a Kék Bagoly Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

2. Szakmai program módosítása: 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet (továbbiakban: NM rendelet) 4/A. § ca) pontja alapján a megvalósítani kívánt program 

konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek 

leírását is.  

 

Az NM rendelet 4/A. § (3) bekezdése alapján a szakmai programot az (1) bekezdés szerinti 

elemeinek változása esetén módosítani kell. 

 



Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (XI.24.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2. számú mellékletben foglalt 

tartalommal a Kék Bagoly Bölcsőde szakmai programját jóváhagyta. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező szervezeti és 

működési szabályzatot és szakmai programot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Jánossomorja, 2021. november 15. 

 

         Lőrincz György s.k. 

                         polgármester 


