
Szerep Község Polgármesterétől 

4163 Szerep, Nagy u. 53.            

 

 

 

Előterjesztés 
költségvetési létszámkeret 3 fővel történő megemeléséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 175. § (5) bekezdésére, 126/2017.(IX.26) önkormányzati határozatában úgy 

döntött, hogy Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására pályázatot nyújt 

be a Szerep 166 hrsz. alatti a valóságban Szerep Kossuth u. 10. szám alatti ingatlan 

felújítására. A Mini bölcsőde kialakítása befejeződött.  

 

2018. április 17-én megtartott ülésén a Képviselő-testület kinyilvánította a szándékát 

arra vonatkozóan, hogy a 2018/19. nevelési évtől a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvodát 

(továbbiakban: Intézmény) óvoda-bölcsődeként kívánja működtetni. Az erről készült 

döntés és véleményezési anyag megküldésre került a jogszabályban megjelölt 

szervezetek részére. Minden véleményezésre jogosult szerv egyetértett az intézmény 

átszervezésével. 

 

2018. május 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen a Képviselő-testület módosította 

az Intézmény alapító okiratát. Az alapító okirat átvezetése megtörtént, a normatíva 

igénylés benyújtásra került.  

 

Az Intézménynek rendelkeznie kell a változásoknak megfelelően átdolgozott és a 

fenntartó által elfogadott szakmai programmal, szervezeti és működési szabályzattal, 

házirenddel. 2018. májusi rendes testületi ülésén a Képviselő-testület jóváhagyta az 

Intézmény Szakmai programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét. 

Ezt követően benyújtásra került a működési engedély iránti kérelem. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 2018. 

augusztus 15-én kelt HB/08-SZGY/01089-26/2018 számú határozatával a működési 

engedélyt megadta az új Intézménynek. Az új szolgáltatás bevezetése többlet 

feladatot jelent az Intézmény számára, ezért 2018. augusztus 27-től indokolt az 

Intézmény létszámkeretét 3 fővel megemelni, az alábbi munkakörökben. 

 
Mini Bölcsőde: 1 fő kisgyermeknevelő 

     2 fő bölcsődei dajka 

 

 

 



A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 

megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 
 

1.) H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde feladatainak álláshelye 3 

fővel megemelésre kerüljön. 

 

Határidő: 2018. augusztus 27. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

     Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 

 
 

Szerep, 2018. augusztus 21. 

 

 

        Tóthné Verő Tünde s.k. 
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