
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

szám: ...../2022.

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2022. május 18-ai soron kívüli ülésére

Tárgy: Javaslat Pilisborosjenői magánbölcsődék szerződésének meghosszabbítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: Oláh Tiborjegyzöi referens

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés ajogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X normatív
hatósági
egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

[-iMegfelelő rész X-szel kitöltendö.



Tisztelt Képviselő-testület!

A gyennekek 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 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 Gyvt. bölcsödével kapcsolatos főbb rendelkezései az alábbiak:

42. § (1) A bölcsödei 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 böksőde.

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.

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

Pilisborosjenö saját intézményi bölcsődéje 2022. szeptember 01. napján megnyithatja kapuit,

így a bölcsődei nevelési év saját intézményben biztosított. Kérdésként merül fel, hogy a
magánbölcsődék szerződését ez miként érintse.

A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel kötött szerződés alapján 8

férőhely, míg az EREF Bt-vel kötött szerződés alapjánjelenleg 6 féröhely biztosított. Mindkét
családi napközi keretében ellátott bölcsődei nevelésre szóló szerződés 2022.08.31. napjával
lejár.

Tekintettel arra, hogy jelenleg az Oiikormányzat által fenntartott és finanszírozott bölcsődei
féröhelyeken olyan pilisborosjenöi bölcsődés gyermekek vannak, akik és családjuk számára az
az előnyös és kívánatos is, hogy az adott bölcsődében fejezhessék be a bölcsődei éveket, így
felmerül a saját bölcsödei intézmény elindítása mellett a magánbölcsődék részére a már
feltöltött férőhelyek igény esetén további, kifütó rendszerben történő finanszírozása.

A fenti javaslat szerint a már kedvezményezett gyermekek Pilisborosjenő két

magánbölcsödéjébe a továbbiakban is az önkomiányzat támogatása szerint járhassanak, tehát



az ellátási szerzödést a jelenleg odajáró kisgyermek száma szerint kötné meg Pilisborosjenö
Község Önkonnányzata a magánbölcsödékkel, hogy a már kedvezményezett gyennek szülei
továbbra is az állami és önkonnányzati támogatással csökkentett összeget fízethessék az ellátást
megkezdett bölcsődében.

Ezt erösíti az a tény is, hogy a magánbölcsödék üzemeltetői levélben kerestek meg azzal a
kéréssel, hogy az Oiikormányzat továbbra is folytassa a helyi családok támogatását az eddigiek
szerint - első sorban a következő 2022-2023 tanévre. Ezt idő alatt az is kiderül, hogy az
Önkormányzat által épített és üzemeltetett bölcsőde képes lesz-e helyi igényeket teljes
mértékben kielégíteni. Ebben az esetben át kell gondolni a magánbölcsődék fínanszírozását is.

Pilisborosjenő, 2022. május 05. ^Ns
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Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testület

1) A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel bölcsödei ellátás
biztosítására kötött szerződést, a férőhelyek tekintetében az önkormányzat által
támogatott helyen lévő gyermekek esetében - amennyiben azt a szülő kérelmezi -, a
2022-2023-as tanévben fenntartja.

2) Az EREF Bt. által üzemeltetett Tökmag Családi Bölcsödével a bölcsödei ellátás
biztosítására kötött szerződést, a féröhelyek tekintetében az önkormányzat által
támogatott helyen lévő gyermekek esetében - amennyiben azt a szülő kérelmezi -,
2022-2023-as tanévben femitartja.

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

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: 2022. május 05.


