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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. április 18. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Mini bölcsőde kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I.  

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 26. napján 

tartott ülésén az alábbi határozatot hozta: 

 

„75/2019. (III.26.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában (5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2.) 2019. 

szeptember 1. napjától kívánja beindítani a Mini bölcsődét.  

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzéssel kapcsolatos és a szükséges további intézkedések megtételére.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal” 

 

A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzési kérelem benyújtása megtörtént, melynek 

során hiánypótlásra irányuló végzés lett kibocsátva a Békés Megyei Kormányhivatal részéről. 

Kérik a fenntartói döntést a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezni kívánt mini bölcsődei 

szolgáltatás férőhely vonatkozásában, illetve arra vonatkozóan, hogy kíván-e sajátos nevelési 

igényű gyermekeket ellátni, és ha igen, hány fővel. 

 

Az intézményvezető asszonnyal történő konzultációt követően közös álláspontunk, hogy 8 fő 

bölcsődés gyermekkel kívánatos működtetni a mini bölcsődét, illetve sajátos nevelési igényű 

gyermekek ellátását nem tartjuk célszerűnek. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadására. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezni kívánt mini bölcsődei szolgáltatást 8 fő 

gyermek ellátásával kívánja biztosítani. A képviselő-testület a mini bölcsődében nem kíván 

sajátos nevelési igényű gyermeket ellátni. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 



 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

II. 

 

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda intézményvezetője az intézményben működtetendő 

mini bölcsőde dolgozói létszámának vonatkozásában az előterjesztés mellékletét képező 

kérelmet terjesztette elő a Képviselő-testület felé. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet álláspontja kialakítására. 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezni kívánt mini bölcsődei szolgáltatást a kötelező 

finanszírozott létszámon felül 1 fő kisgyermeknevelő létszámmal kívánja biztosítani. 

A képviselő-testület a szükséges többletforrást a 2019. évi költségvetési tartalékkeret, a 2020. 

évet követően az évi rendes költségvetés terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezni kívánt mini bölcsődei szolgáltatást a kötelező 

finanszírozott létszámmal kívánja biztosítani. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

III.  

 

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda intézményvezetője az intézményben működtetendő 

mini bölcsőde kötelező eszközeinek és felszereléseinek vonatkozásában az előterjesztés 

mellékletét képező kérelmet terjesztette elő a Képviselő-testület felé. 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet álláspontja kialakítására. 

 

 

 



 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezni kívánt mini bölcsődei szolgáltatás 

vonatkozásában  az előírt kötelező eszközök és felszerelések beszerzésére br. 245.780.- Ft 

többletforrást biztosít a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda részére, a 2019. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezni kívánt mini bölcsődei szolgáltatás 

vonatkozásában  az előírt kötelező eszközök és felszerelések beszerzésére többletforrást nem 

biztosít a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda részére. 

A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert az ügyben szükséges 

további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

   Varga Jánosné intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. április 17. 

 

 

 

           dr. Nagy Béla György s.k.   

        polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

    dr. Kormányos László s.k.  

       jegyző 


