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ELŐTERJESZTÉS
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 13.-i nyílt ülésére
Tárgy: Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-bölcsőde működésére vonatkozó ellátási
szerződés módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete önként vállalt feladatként – Balatonszepezd és
Monoszló községekkel közös fenntartásban – működteti Zánkán a Kétnyelvű Német Nemzetiségi
Óvoda - Bölcsőde intézményt (Zánka, Iskola u. 4.) és ezúton biztosítja a 3. életévüket be nem töltött
gyermekek napközbeni ellátását, gondozását.
Zánka Község Önkormányzata a finanszírozás igazságosabb és gazdaságos megoldása érdekében
kezdeményezte azon települési önkormányzatok felé, ahol a bölcsődébe járó gyermekek állandó
lakóhelye van, ellátási szerződés megkötését és annak eredményeként gyereklétszám arányos
hozzájárulás megfizetését.
Az ellátási szerződés megkötéséhez a fenntartó és működtető Zánka és Térsége Oktatási Intézményi
Társulás is meghozta egyetértő döntését.
Zánka és Térsége Oktatási IT-vel 2017. december 7.-én ellátási szerződést kötöttünk 1 fő dörgicsei
lakosra, Bende Csanádra. Az IT 2019. január 21.-én levélben értesített, hogy igény merült fel, hogy
2019. március 11-től Babják Sámuel is az intézménybe szeretné a felvételét. Bende Csanád
előreláthatólag (bölcsőde értesítése alapján) 2019. augusztus 31-ig fog még bölcsődei ellátásban
részesülni.
2017-ben a testület 40.000- Ft/hó összeget határozott meg 1 fő gyermek után. Az ellátási szerződés
módosítására van szükség csak a gyermeklétszám vonatkozásában, mivel a megállapított összegbe a
két gyermek is belefér.
Szükséges a testület hozzájárulása plusz egy fő utáni bölcsődei térítési díj vállalására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat elfogadására.
Dörgicse, 2019. március 05.
Tisztelettel:

Jánó Levente
polgármester

Határozati javaslat:
……/2019.( …..) határozat
1. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi
Társulás fenntartásában működő, Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-bölcsőde (Zánka,
Iskola u. 4.) intézménybe beiratkozó dörgicsei 3. életévét be nem töltött Babják Sámuel
napközbeni ellátását, gondozását 2019. március 01-től támogatja.
2. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete ellátási díj címén továbbra is maximum
40.000.- Ft/hó/fő összeget határoz meg 2 fő bölcsődei ellátottra és a kötelezettségvállalás
fedezetét a 2019. évi költségvetésben biztosítja.
3. Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ellátási
szerződés módosítást a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulással írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Jánó Levente polgármester
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