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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2022. szeptember 19.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde Szakmai Programjának 

jóváhagyása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. július 25-i ülésén fogadta el a 

Cseperedők Bölcsőde Szakmai Programját. Az elfogadott szakmai program megküldésre került 

a Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 

részére, a működési engedély kiadására irányuló eljárásban. A Szociális és Gyámügyi Osztály 

a szakmai program véleményezése céljából a kirendelte a Magyar Bölcsődék Egyesületét. 

A Magyar Bölcsődék Egyesületének szakértője szakértői véleményben értékelte a szakmai 

programot.  A szakértői vélemény formai és tartalmi szempontok alapján készítette el 

értékelését, mely szempontokat figyelembe véve a szakmai program kijavításra került. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a szociális 

szolgáltatónak rendelkeznie kell: 

a) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel, 

b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv, 

c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és működési szabályzattal, 

d) szakmai programmal, 

e) a foglalkoztatottak munkaköri leírásával, 

f) az 1. számú melléklet III. 1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal, 

g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában 

meghatározott szabályzatokkal. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

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

rendelet 4/A. § (2) bekezdés d) pontja szerint a Szervezeti és Működési Szabályzat a szakmai 

program mellékletét képezi. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (….) önkormányzati 

határozata a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde Szakmai Programjának 

jóváhagyásáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában 

foglaltak értelmében a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde Szakmai 

Programját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja, a 150/2022. (VII. 

25.) önkormányzati határozattal elfogadott Szakmai Program hatályon kívül helyezése 

mellett. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bencze Imre polgármester 

 

 

Segesd, 2022. szeptember 14. 
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