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Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2011. május 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A Dél-alföldi Operatív Program Szociális alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék 

önálló fejlesztése címő, DAOP-2008-4.1.3.C pályázaton nyert forrás segítségével elkészült 
Békés Város Önkormányzata új bölcsıdéje, amely Békésen, a Fábián u. 25/2. szám alatt 
található.  

 
A mőködés megkezdésének elıfeltétele, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenység engedélyezésérıl, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
vállalkozói engedélyrıl szóló 259/2002. (XII. 18.) Kormányrendelet (a továbbiakban Gymr.) 
szabályai szerint a bölcsıde mőködési engedéllyel rendelkezzen.  

 
A mőködési engedélyt 2011. július hó 1. napjától kívánjuk megkérni. Az intézményi 

formában végzett szolgáltató tevékenység engedélyezése esetén a mőködési engedély kiadása 
iránt a fenntartó jár el. Az eljárás során meg kell keresni a kistérségi népegészségügyi 
intézetet, az elsı fokon eljáró tőzvédelmi szakhatóságot, valamint a Békés Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságát, illetve a 
kérelmet be kell nyújtani a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által a 
mőködési eljárás lefolytatására kijelölt hatósághoz. Békés Város Önkormányzatának 
jegyzıjével szemben jelen ügyben kizárási ok áll fenn, az általa hozott határozat 
vonatkozásában az önkormányzat jogosulttá válna, így a mőködési engedélyezési eljárás 
során a feladat- és hatáskört nem gyakorolhatja. 

 
A bölcsıde nevének meghatározására az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság fog 

javaslatot tenni. Elızetes információk alapján az intézmény dolgozói közössége a Szivárvány 
Bölcsıde nevet javasolta, több önkormányzati képviselı részérıl a Földvár Bölcsıde 
elnevezésre érkezett javaslat. 

 

Kérem a T. Képviselı-testülettıl az alábbi határozati javaslat elfogadását.  
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Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a ……………. Bölcsıde mőködési engedélyezése ügyében - 2011. július hó 1. 

napjától a mőködést lehetıvé tevı - mőködési engedély kiadására jogosult, a Békés 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által ügyintézésre kijelölt szervhez a 
kérelem benyújtásáról, illetve az ahhoz csatolandó mellékleteinek beszerzésérıl a 
fenntartó képviselıjeként gondoskodjon.  

 

Határidı: intézkedésre azonnal 

Felelıs:                   Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2011. május 18.  
 

 Izsó Gábor  
polgármester 

    Jogi ellenjegyzı 

 

Pénzügyi ellenjegyzı 


