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Tárgy: pápa város Önkormányzatának fenntartásában lévő bölcsődék átszewezéséről szó|ó
döntés

Pápa Varos Önkormányzatanak Képviselőtestülete a Fenyveserdő Bölcsőde
A0I 153312020. számú megszüntető okiratát - amely az elóterjesztés 1. számú mellékletéi
képezi - jóváhagyja.
A Kópviselőtestület döntése 2020. december 3 1. napjával 1ép hatályba.
A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsoiatban a
szÜkséges intézkedéseket tegye meg.
A KéPviselőtestületet felhatalmazza a polgármesterl a megszüntető okirat aláírásara, illetve
hiánypótlás esetén a megszüntető okirat ismételt benyújtásához szükséges intézkedések.
j o gnyilatkozatok rrregtételére.

Határidő: azonnal,illetvefolyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Krisztlna jegyző
Dr. Benkő Krisztina önkormanyzati és szervezési osztályvezeíő
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető

Pápa Város ÖnkormiiLrryzatának Kópviselőtestülele a Napsugár Bölcsőde A0|l535l202o,
számú megszüntető okiratát - amely az eiőterjesztés 2. szirrú mellékletét képezi -
jóváhagyja.
A Képviselőtestület döntése 2020. december 31. napjával lép hatályba.
A képviselótestület utasítja a jegyzőt, bogy a határoza! végrehajtásával kapcsolatban a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
A KéPviselőtestÜletet felhatalmazza a polgrí:mestert a megszüntető okirat aláírására, illetve
hianypótlás esetén a megszüntetó okirat ismételt benyujtásához szükséges intézkedéselg
jognyilatkozatok megtételére.

Hatráridő: azonna|,illetve folyamatos
Felelős: Or. Áldozó Tamás polgármester

Dr. Nagy Krisztina jegyző
Dr, Benkő Krisztina önkorm ányzati és szervezési osztályvezető
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető
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3. Pápa.Vrár99 Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bóbita Bölcsőde A01153412020.
számú módosító okiratát, valamint A01l534-2l202O. számú, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát - amelyek az előterjesztés 3-4. számú metúiteLit
képezik - jóváhagyja.
A Képviselőtestület döntése 2021. jamár 1. napjával lép hatályba.
A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a határázat végrehajtásával kapcsolatban
szükséges intézkedéseket tegye meg.
A képviselőtestiiletet felhatalmazza a polgármestert a módosító és az egységes szerkezetbe
foglalt alaPÍtó okirat aláírására, illetve hiánypótlás esetén az okirat ism?eliuenyrr.;tasarroz
szükséges intézkedések, jogrryilatkozatok mógtételére.

Határidó: azonlal,illetve folyamatos
Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgrirmester

Dr. Nagy Krisztina jegyző
Dr. Benkő Krisztina önkonn ányzati és szervezési osztályvezető
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető

P.ápa Váos Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogya) a Fenyveserdő Bölcsőde (bejegyzett engedélyes) és
b) a Napsugár Bölcsóde (bejegyzett engecléiyes) szolgáltatói nyilvantartásból való

törlése, valamint
c) a Bóbita Bölcsőde (bejegyzett engedélyes) szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett

adatainak módosítása érdekében a szükséges intézledéseket tegye meg.
A képviselőtestiilet felhatalmazza a polgármestert, hogy az engedélyezési eljáráshoz
szükséges jognllatkozatokat megtegye.

Határidő: a)-b) pontra a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásból való
törlését,
c) pontra a költségvetési szerv törzskönyvi nllvántartásba való bejegyzését
követően azonnal, fol yamato s

Felelős: Dr. Áldozó Tamás poigármester
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető

pápa város Önkormányzatának képviselőtesti,ilete utasítja a polgármestert, hogy a pápai
Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői beo sztásfua szőló pálráz;bt iíjaki.'

Határidó: a költsógvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzését követően
azonna7

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Dr. Benkó Krisztina önkorm ányzati és szewezést osztályvezető
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