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Előterjesztés

12. napirendi pont – Beszámoló a bölcsőde létrehozásával kapcsolatos 
előkészítésről;

Előadó: Ambrus Gellért polgármester

Készítette: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző

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 erőforrás szükségleteket, illetve megismertesse a kapcsolódó pályázati
lehetőséget.

A kötelező jegyzői igényfelmérést követően, - melyet 48 szülőnek küldtünk, a mai napig  7
szülő írásban jelezte, hogy igényli gyermeke 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.

Tehát  a  mini  bölcsőde  előnye,  hogy  kisebb  ráfordítással,  kevesebb  kötelező  elemmel  is
létrehozható, kialakítható. Hátránya, hogy maximum 7 kisgyerek gondozható egy csoportban,
vagyis  2  csoportban  14,  de  ezt  a  számot  csökkenti,  ha  valamelyik  gyermeknek  speciális
ellátásra van szüksége. Szintén hátrány, hogy az épületet a későbbi bővítés esetén nem csak
csoportszobával, hanem több más (a bölcsődei minősítéshez szükséges) helyiséggel is ki kell
bővíteni.

A bölcsőde esetén több a kötelező elem, de 1 csoportban 12 kisgyerek lehet, az 2 csoport
esetén 24.

Kérdés  az,  hogy a jövőben milyen kihasználtsággal  számolhatunk? Jelenleg 63 bölcsődés
korú kisgyermek él Vámosszabadin. A környékbeli bölcsődék kihasználtsága, a benépesülő
Pacsirta Lakópark és a Vonyága lakópark, illetve a betelepülők növekvő száma arra enged
következtetni,  hogy a közeljövőben a korosztályban egyre több kisgyermek lesz.  Mindez-
párhuzamosan azzal a kifejezett  kormányzati  szándékkal,  hogy minél több embert tereljen
vissza  a  munkaerőpiacra-  arra  felé  mutat,  hogy  a  24  fős  bölcsődei  férőhely  nagy  fokú
kihasználtsága nem irreális.
A jelenlegi  információk  szerint  a  kormány  újabb  pályázatot  ír  ki  bölcsődei  férőhelyek
létesítésére.  A tervezet  szerint  új  bölcsőde  építése  esetén  maximum bruttó  8mFt/férőhely
támogatást  lehet  elnyerni.  24  férőhely  esetén  ez  bruttó  192mFt,  amely  a  környékbeli
bölcsődefejlesztések  költségeit  figyelembe  véve  elegendő  lenne  a  tervezett  bölcsőde
megépítésére.  A jelenlegi  adóerő-képességünk  alapján  mindehhez  5%  önrészt  kell  tudni
biztosítani.
A pályázatról  azt  kell  tudni,  hogy  a  tervezet  szerint  a  pályázat  beadásához  megindított
engedélyezési eljárás szükséges, és az elnyert támogatásról kötött szerződéstől számított 60
napon belül be kell mutatni a jogerős építési engedély.

Vagyis még az előtt ki kell fizetni a komplett tervezési költséget, mielőtt tudhatnánk, hogy
nyertünk a pályázaton, vagy sem.

A jelenlegi tervezési folyamatban a bölcsőde elkülönült működéssel, de az óvoda épületéhez
kapcsolódva  épülne  fel  új  épületként.  Az előírások miatt  az  óvoda  udvarából  a  bölcsőde
részére szigorúan le kell választani egy területet.  Ahhoz, hogy mindkét intézménynek elég
udvara legyen, az edzőterem melletti zöldterületet is be kell vonni. Már jelenleg is érdemes
azon gondolkodni (de bölcsőde esetén meg is kell lépni) az iskola-óvoda-bölcsőde hármas
miatt az önkormányzati udvart el kell zárni a forgalom elől.



Az óvoda bővítésével létrejövő bölcsőde megvalósítása érdekében, és a rendelkezésünkre álló
idő rövidsége miatt felkértem a most átadott győrújfalui bölcsőde tervezőjét, hogy kezdje meg
az intézmény tervezését, folytassa le az építésügyi hatóságokkal a szükséges egyeztetést, és
mielőbb tegyen le egy tervezői költségbescslést.

Későbbiekben a tervezői költségbecslés alapján és a várható pályázati feltételek ismeretében a
testület dönthet a tervezési folyamat folytatásáról.

Az  előterjesztésben  jelzett  kötelező  feladatellátásnak a  tervek  szerin  2019.  január  1-től  a
Győjfalui önkormányzattal kötendő megállapodás keretében teszünk eleget, mely alapján az
ottani bölcsőde bizonyos számú férőhelyet biztosít Vámosszabadinak.

A mellékelt táblázatban összeállítottuk a bölcsőde kialakításához szükséges tárgyi eszközök
listáját,  amely  természetesen  becsült  költségeket  takar.  Szintén  az  előterjesztésnek  a
melléklete  a  vonatkozó  EMMI-rendelet,  illetve  építésügyi  szabvány
(https://docplayer.hu/19273854-Magyar-szabvany-msz-24210-1.html)

Határozati javaslat:
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
1. megismerte a polgármester bölcsőde kialakítására vonatkozó beszámolóját és azt elfogadja,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési szerződést kösse meg Rádi Edina (Rádi Bt)
tervezővel, ….. Ft. összeghatárig, a költségvetési rendelet tervek készítésére előirányzott keret
terhére.
Felelős: Ambrus Gellért polgármester
Határidő: azonnal

Vámosszabadi, 2018. szeptember 13.

                          Tisztelettel: 
                                              Ambrus Gellért polgármester sk.


