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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, 2017. január 1-től hatályba lépő egyes törvényi 
rendelkezések új gyermekvédelmi feladatokat írnak elő a helyi önkormányzatnak.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. (Gyvt.) 94.§ (3a) 
bekezdése szerint ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek 
tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint 
megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá 
nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. 
§ (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik 
formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. 
 
A bölcsőde kialakítására a jogszabály 2018. december 31. ad lehetőséget. Jelen előterjesztés célja, 
hogy bemutassa a Képviselő-testületnek, hogy a bölcsőde kialakításának milyen személyi és anyagi 
következményei vannak, így felkészítve az Önkormányzatot arra, hogy a felmérje a kapcsolódó 
előforrás szükségleteket, illetve megismertesse a kapcsolódó pályázati lehetőséget. 
 
A kötelező jegyző igényfelmérést követően, melyet 39 szülőnek küldtünk, a mai napig 3 szülő 
írásban jelezte, hogy igénylik a községünkben a gyermekek bölcsődei ellátását.  
 
42. § (1) A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli 
gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. 
(2) Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi 
bölcsőde. 
(5) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. 
42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható 
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig, 
b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, 
c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét 
ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, 
cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, 
törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig 
bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. 
43. § (1) A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni 
ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban 



meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt 
szakszerű gondozást és nevelést. 
43/A. § (1) A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek 
napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, 
jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a 43. § 
szerinti bölcsődei intézményhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb 
személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést. 
A 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet főbb szabályai szerint a mini bölcsődében egy bölcsődei 
csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető, gondozható. 
 
A mini bölcsőde működhet bölcsődének épült épületben vagy a bölcsődei funkciónak 
megfelelően átalakított épületben. A mini bölcsőde tervezésénél, illetve más épületből történő 
kialakításánál, átalakításánál az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
kormányrendelet előírásainak az alkalmazásával kell eljárni. 
A mini bölcsődében a kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka munkarendje igazodik a gyermekek 
napirendjéhez. A mini bölcsőde fenntartója úgy szervezi a napi munkát az intézményben, hogy a 
kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka a gyermekek ellátásáról megfelelően gondoskodni tudjon. 
A mini bölcsődében az ügyelet időtartama alatt legalább egy fő kisgyermeknevelő vagy egy fő 
bölcsődei dajka biztosítja a gyermekek felügyeletét. 
Az óvoda épületének elhelyezkedéséből illetve kihasználtságából kiindulva célszerű lenne az 
óvoda épületét átalakítani. Javasoljuk, hogy első körben vizsgáljuk meg a műszaki és pénzügyi 
megvalósíthatóságát. 
 
A mellékelt táblázatban összeállítottuk a bölcsőde kialakításához szükséges tárgyi eszközök 
listáját, amely természetesen becsült költségeket takar. 
A bölcsődeépítés támogatására vonatkozó pályázat 2017. szeptember 4-én jelent meg, amely 
bizonyos feltételekkel mind új épületben történő kialakításra, mind átalakításra vonatkozik. 
 
A pályázati kiírás rövid kivonata:  
- pályázó lehet: 10 000 főnél kisebb lakosságszámú, 20 000 forint egy lakosra jutó adóerő-
képességet meg nem haladó települési önkormányzat  
- pályázat célja: saját tulajdonú mini bölcsőde, amely megvalósulhat önkormányzati 
tulajdonú épület átalakításával, ideértve az egységes óvoda-bölcsőde átalakítását is illetve új épület 
vásárlásával és átalakításával. Új épület vásárlására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, 
amennyiben a településen nem áll rendelkezésre a létesítéshez szükséges önkormányzati épület. 
- a beruházási összköltség 70%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás 
- a támogatás mértéke: a maximális támogatási igény pályázónként 10,0 millió forint azzal, 
hogy a minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a beruházási összköltség 5 %-a. 
- pályázatok benyújtásának határideje: elektronikus feltöltés lezárása: 2017. szeptember 28. 
16 óra, papír alapon történő benyújtás: 2017. szeptember 29. 
- pályázat elbírálása: A miniszteri döntés határideje: 2017. november 20. 
- a projekt előkészítésére, tervezésre, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához, a 
használatba vételhez szükséges egyéb, nem az építési cél megvalósításához kapcsolódó közvetlen 
engedélyek költségeire, a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos befizetésekre, díjakra és a 
projektmenedzsment költségre a támogatási összeg legfeljebb 3 %-a fordítható. 
- a támogatás felhasználásának végső határideje: 2018. december 31 
 
Határozati javaslat: 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete megismerte a bölcsőde 
kialakítására vonatkozó beszámolót és azt elfogadja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 



Határidő: azonnal 
 
Határozati javaslat: 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetgazdasági miniszter által 
„mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” kiírt pályázaton indulni kíván. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 27. 
 
Vámosszabadi, 2017. szeptember 11. 
 
 
                          Tisztelettel:  
                                              Lizákné Vajda Lívia polgármester sk. 


