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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. július 11- én 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Ligeti mini bölcsőde működéséhez kapcsolódó   

hozzájárulás megadása 
 
Iktatószám:  7894/2019.   Melléklet: 1 db  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Plangár-Végh Edina ügyintéző 
  
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ I. sz. melléklet III/C 9. pont  

  
 
Meghívott: 
Vargáné Szabó Gabriella polgármester – Liget Község Önkormányzat 

       ligetfalu@gmail.com 
 
 

 
A határozatot kapják:  
Ld: meghívott 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Liget Község Önkormányzat a 7331 Liget, Hamberger u. 13. sz. alatt jelenleg családi bölcsődét 
működtet. A TOP-1.4.1-16BA-1-2017-00011 azonosítószámú „A Magyarszéki mikro 
térségben mini bölcsődék kialakítása” című pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy a jelenlegi 
családi bölcsőde átalakítására, fejlesztésére sor kerüljön, és 2019. szeptember 1. napjától mini 
bölcsődeként működjön tovább az intézmény.  
A mini bölcsődében maximum 7 gyermek napközbeni ellátására lenne lehetőség.  
 
Liget Község polgármestere jelezte, hogy a kialakításra kerülő mini bölcsődében 3 fő komlói 
lakcímmel rendelkező bölcsődés korú gyermek ellátására is igény lenne 2019. szeptemberétől. 
Ahhoz, hogy ezeket a gyerekeket az intézmény fogadni tudja, szükséges, hogy a mini bölcsőde 
működési engedélyében Komló város is szerepeltetésre kerüljön ellátási területként.  
 
Ehhez Önkormányzatunk hozzájárulása is szükséges, mely nyilatkozat jelen előterjesztés 1. sz. 
mellékletét alkotja.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Ligeti mini bölcsőde 
működéséhez kapcsolódó hozzájárulás megadása című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület együttműködését fejezi ki, hogy a Ligeti mini bölcsőde a komlói 
lakcímmel rendelkező bölcsődés korú gyermekeket fogadja.   
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzítetteteknek 
megfelelően az 1. sz. melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozatot aláírja.  
 
 
Határid ő: 2019. július 22.  
Felelős: Polics József polgármester 

      
 
Komló, 2019. július 8.     
         Polics József 
         polgármester 
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1. sz. melléklet 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott Polics József polgármester, mint Komló Város Önkormányzat (7300 Komló, 
Városház tér 3.) hivatalos képviselője – Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2019. (VII.11.) sz. döntése értelmében –  

hozzájárulok, 

hogy a Liget Község Önkormányzata által a 7331 Liget, Hamberger u. 13. sz. alatt működtetett 
mini bölcsőde szülői igény esetén, a komlói lakcímmel rendelkező bölcsődés korú gyermekeket 
fogadja, valamint a gyermekek ellátását biztosítsa. A komlói lakcímmel rendelkező gyermekek 
beíratására a gyermekek 20 hetes korától legfeljebb 3 éves koráig kerülhet sor.  

 

Komló, 2019. július 8.  

 

 

       Polics József  
       polgármester 
 


