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Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméröl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt. ) 94. § (3a) bekezdése szerint ha a bölcsődei ellátásra az adott településen
legalább öt gyermek tekmtetében 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 Gyvt. bölcsödével kapcsolatos föbb rendelkezései az alábbiak:

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 böksőde, a munkahelyi bölcsőde és a
családi bölcsőde.

(5) A bölcsödei nevelési év szeptember 1-jétöl a következö év augusztus 31-éig tart.

42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

a) az óvodai nevelésre nem érett gyennek esetén a (2) bekezdésben meghatározott
időpontig,

b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott idöpontig,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyemiek esetén, ha a hannadik 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 gyennek napközbeni ellátását eddig az
idöpontig bölcsödei ellátás keretében kívánjamegoldani.

43. § (1) A bölcsőde olyan bölcsödei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni
ellátása keretében, a Bölcsödei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint,
jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkezö személy által, akár több
csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést.

Községünkben az önkormányzatjelenleg a bölcsödei ellátás biztosítása, a lakosság igényeinek
kielégítése és széleskörű szolgáltatásokkal való ellátása érdekében 2 szervezettel is ellátási
szerzödést kötött a bölcsödei féröhelyek tekintetében. E mellett saját bölcsődei intézmény
építtetését is megkezdte.

A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel kötött szerzödés alapján 7
férőhely, míg az EREF Bt-vel kötött szerzödés alapjánjelenleg 6 férőhely biztosított. Mindkét
családi napközi keretében ellátott bölcsödei nevelésre szóló szerzödés 2021. 07. 31. napjával
lejár, éppen ezért - tekintettel arra, hogy az Önkormányzat saját bölcsődei intézménye még



nincs kész és előre láthatólag az építkezés befejezése némileg elhúzódik - a szerződés
meghosszabbítása szükséges.

Javaslatként, illetve a bölcsőde vezetőségével történő egyeztetés során szakmailag elfogadható
érvként jelent meg, hogy a szerződés hosszabbítása ne év végéig szóljon, hanem nevelési
évre, a nevelési év végéig 2022. augusztus 31. A gyennekek egészséges fejlödésének igénye
melletti érveken túl a nevelési évre megkötött támogatási szerződés az Önkonnányzat bölcsődei
beruházásának esetleges csúszása miatt is a megfelelöbb döntésnek látszik.

A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület fenntartásában működő
Egészségsziget Családi Bölcsöde a szerződés módosítással kapcsolatosan jelezte az
Onkonnányzat számára, hogy a 2021. július 19-én megjeleat 6/2021 CSTNM rendelet alapján
Egyesületük fenntartásában működő Egészségsziget Családi Bölcsőde féröhelyszámát 2021.
szeptember 1-től 7-ről 8 före kívánják emelni, mert az ellátásuk két szolgáltatást nyújtó
személlyel működik és a gyermekek számára rendelkezésre álló hasznos játszóterület bőven
eléri 24 négyzetmétert.

A fentiek szerint kezdeményezték, az ellátási szerzödést 8 fő kisgyennek számára kössük meg,
mivel az új férőhely ezáltal kerülhetae be leggyorsabban az állami támogatás finanszírozási
rendszerébe, hogy a 8. gyermek szülei ís az állami és önkonnányzati támogatással csökkentett
összeget fizethessék (55 000 FVhó) az ellátásért.

A jelenlegi igényeket figyelembe véve javaslom a Egészségsziget Családi Bölcsödével kötött
szerződés alapján a 8 bölcsődei önkormányzati férőhely biztosítását. Ez egy olyan lehetöség a
Községünk számára, amellyel szükség esetén élhetnek a kisgyermekes családok és tekintve a
növekvő három éven aluli gyermekek létszámát, a döntés mindenképpenkedvezöbb feltételeket
teremtene a kisgyerekes pilisborosjenöiek számára.

Pilisborosjenő, 2021. július 26.
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának Képviselö-testület úgy dönt, hogy
1) a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel bölcsődei ellátás

biztosítására kötött szerzödést, a férőhely tekintetében egy bölcsődés létszámmal
megemeli így a bölcsődei férőhelyek biztosításának számát 8 főben határozza me .

2) Az EREF Bt. által üzemeltetett Tökmag Családi Bölcsőde támogatott féröhelyeinek
számát változatlan formában 6 főben álla ít'a me ismételten, az elkövetkező nevelési

évre vonatkozóan.

3) Továbbá határozat szerint dönt arról, hogy a jelenleg szerződésben álló családi
napközikkel, az EREF Bt-vel, valamint a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten
Közhasznú Egyesülettel ismételten egy nevelési évre támogatási szerződést köt
önkormányzaü féröhelyek biztosítása céljából folytatólagosan 2021. augusztus 01.
napjától 2022. augusztus 31. napjáig.

4) Felkéri a Polgármestert a férőhelyek tekintetében szükséges módosítások átvezetésére,
a szerződések aláírására.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő:2021. július31.


