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      E L Ő T E R J E S Z T É S       

            

                                

  Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. március 14-én tartandó 
 

rendkívüli, nyilvános testületi ülésére 

  

                                

                                

                                

  Tárgy:                           
                                

    A bölcsődei ellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok 

                                
                                

  Előterjesztő:                        
                                

    Bodorkós Ferenc polgármester 

                                
                                

  Összeállította:                       
                                

    Dr. Görög István jegyző 

    Bognár-Varga Szilvia vezető-tanácsos 

                                

                                

                                

  Tárgyalás módja:                      
                                

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

20111. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései 

alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                
                                

  Szavazás módja:                      
                                

    nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – az Mötv. 47. § 

(2) bekezdésére és 50. §-ára figyelemmel – a Képviselő-testület 

egyszerű többségű (jelen lévő önkormányzati képviselők, több mint 

felének) igen szavazata szükséges. 

                                

                                
                                

  Gencsapáti, 2018. március 13.                 

                                

                                
                                

                 (: Bodorkós Ferenc s.k. :)     

                   polgármester       

                                
                                



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

2017. január 1-jén lépett hatályba a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) módosítása, melynek 94. § (3a) bekezdése alapján, ha a 

bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a 

település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles 

gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a Gyvt. 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást 

nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy 

ellátási szerződés útján. 
  

Bölcsődei ellátási formák:  

o minibölcsődében legfeljebb 7 három éven aluli gyermek tartozhat egy csoportba, melyhez 

csoportonként egy kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka szükséges;  

o munkahelyi bölcsőde szolgáltatási formát csak munkahelyen vagy a cég által biztosított 

ingatlanban lehet majd létrehozni, a foglalkoztató fenntartásában;  

o családi bölcsődék saját otthonban vagy más, e célra kialakított helyiségben, például bérelt 

ingatlanban működhetnek majd, és legfeljebb 5 kisgyermeket láthatnak el.  

 

Gencsapáti településen a helyi népesség-nyilvántartó rendszere alapján a vizsgált időszakban 73 

három év alatti gyermek élt, azaz a település köteles volt gondoskodni a bölcsődei ellátásról. 

 
 

A Képviselő-testület a 6/2017. (I.19.) testületi határozatában arról döntött, hogy három év alatti 

gyermekek kötelező bölcsődei ellátásáról a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával 

megkötendő feladat-ellátási szerződéssel kíván gondoskodni, egyben felhatalmazta a polgármestert 

a feladat-ellátási szerződés aláírására. A feladat-ellátási szerződés 2017. március 31-én aláírásra 

került. (A feladat-ellátási szerződés jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi) 
 

Gencsapátihoz hasonlóan Torony, Sé, Nárai és Perenye községek is feladat-ellátási szerződés 

keretében gondoskodnak a bölcsődei ellátásról. 

A szombathelyi bölcsődei ellátás magas színvonalú, a bölcsődék jól felszereltek, a gyermekek 

szeretetteljes nevelésben és gondozásdban részesülnek.   

 
 

A feladat-ellátási szerződés alapján a gyermekek után járó költségvetési támogatást Szombathely 

igényli meg, de Gencsapátinak meg kellene fizetnie a központi költségvetési támogatás által nem 

fedezett, de ténylegesen felmerülő költségeket. 

Egy gyermek ellátásához napi 2.826,- Ft-al kell hozzájárulni, mely – 230 ellátási nappal számolva – 

649.980,- Ft/gyermek/év.  

 

 

A Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény Gazdasági Hivatal kimutatása alapján 2017. április 1. 

és 2017. december 22. közötti időszakban 6 gencsapáti kisgyermek gondozását látták el 396 

gondozási napon keresztül. Fentiek alapján az Önkormányzat a 2017. évi bölcsődei ellátásért 2018. 

januárjában 1.119.096,- Ft hozzájárulást fizetett.  

 
 



A feladat-ellátási szerződés 15. pontja alapján a fizetendő hozzájárulás összegét Szombathely Megyei 

Jogú Város Önkormányzata – a központi költségvetési támogatás és intézmények bevétele 

függvényében – az ellátást igénybe vevők létszáma alapján 1 gyermekre vetített összegben minden 

év március 15. napjáig határozza meg.   

 

 

Dr. Puskás Tivadar polgármester 2018. február 1-jén kelt levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, 

hogy a 2018. évi várható hozzájárulás összege 4.281,- Ft/nap/gyermek.  

(A Dr. Puskás Tivadar polgármester tájékoztató levele jelen előterjesztés 2. mellékletét képezi)  

 

Bodorkós Ferenc polgármester úr 2018. február 5-én – az önkormányzati hozzájárulás jelentős 

megemelése miatt személyes egyeztetési lehetőséget kért Dr. Puskás Tivadar polgármester úrtól. 

(Bodorkós Ferenc polgármester válaszlevele jelen előterjesztés 3. mellékletét képezi) 

 

Dr. Bencsics Enikő, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi és 

Közszolgálati Osztály osztályvezetője az érintett önkormányzatok képviselői számára 2018. február 

19-én egyeztetést tartott, mely során az érintett települések képviselői kiemelték, hogy a bölcsődei 

ellátással elégedettek, de rendkívül magasnak tartották a fizetendő hozzájárulás mértékét, a 

hozzájárulás megfizetése csak úgy lehetséges, ha más fontos önkormányzati fejlesztéseket 

elhalasztanak. 

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselői elmondták, hogy a bölcsődei ellátás 

rendkívül drága szolgáltatás, Szombathely városa e feladatra 720 millió forintot költ, egy gyermek 

bölcsődei gondozása 1.500.000,- Ft-ba kerül. A szombathelyi bölcsődékben dolgozó 174 dolgozóból 

134 pedagógus, így a pedagógusbérek emelése jelentős tehertétel a számukra.  

A központi költségvetés által biztosított támogatás lehívását nehezíti, hogy amennyiben egy gyermek 

havi 10 napnál kevesebb napot megy a bölcsődébe, utána normatíva nem igényelhető.   
 

A tárgyalópartnerek kiemelték, hogy a bölcsődei ellátás finanszírozása három lábon áll, a központi 

költségvetés által biztosított támogatásból, a szolgáltatást igénybe vevő szülők által fizetett személyi 

térítési díjból, valamint az önkormányzati hozzájárulásból. 

Szombathelyen a központi költségvetés által biztosított támogatás a költségek 50 %-át fedezi, a szülők 

által befizetett személyi térítési díj a költségek 10 %-ára nyújt fedezetet, a működéshez az 

Önkormányzat 40 %-os támogatást biztosít, mely egy gyermek esetén kb. 50.000,- Ft /hó kiadást 

jelent. 
 

A személyi térítési díj a gondozási díjat, valamint az étkeztetéssel kapcsolatos személyi térítési díjat 

foglalja magában. 

A szülők által fizetett személyi térítési díjak: 

o étkezés: 464,- Ft (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna), mely a gyermek személyi körülményeitől 

függően vagy ingyenes (pl.: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos 

helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, tartósan beteg, fogyatékos, nagycsaládos), vagy 

teljes összegű 

o gondozási díj: a családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem alapján sávosan változik, 
 

de a helyi önkormányzati rendelet alapján az intézmények a szülőktől maximálisan 20.000,- Ft térítési 

díjat szedhetnek.  
 



Szombathely Megyei Jogú Város képviselői elmondták, hogy a beiratkozási adatok alapján jelentősen 

nőtt a bölcsődei ellátást igénybe vevők száma, ezért a hozzájárulás összegét újraszámolják, és 

várhatóan az önkormányzati hozzájárulás összege nem változik. 

 

Dr. Bencsics Enikő osztályvezető 2018. február 20-án kelt levelében tájékoztatott, a bölcsődei ellátást 

2018. június 30-ig változatlan 2826,- Ft/gyermek/nap összegben biztosítja, a félévet követően 

hozzájárulás összegét újraszámolják és újabb egyeztetést tartanak a résztvevők számára.  

(Dr. Bencsiscs Enikő osztályvezető levele jelen előterjesztés 4. mellékletét képezi) 

 

A feladat-ellátási szerződés 10. pontja alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

jelenleg 10 gencsapáti gyermek bölcsődei felvételét biztosítja. A 10 főt meghaladó igény esetén 

jelenleg a bölcsődéknek az igénylőket el kell utasítani. 

Kérjük a Képviselő-testület  állásfoglalását, hogy – az ismert finanszírozási feltételek mellett – kívánja-

e módosítani a felveendő gencsapáti bölcsődés gyermekek számát? 

 
 

Márton Péter, a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság osztályvezetőjének tájékoztatása 

szerint a bölcsődei hozzájárulás a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 

jogcímen elszámolható, ha Szombathely a feladat-ellátási szerződés alapján kiállított számlán 

leigazolja, hogy az önkormányzati hozzájárulás megfizetése a bölcsődei feladatra történt.   

 

 
 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és csatolt határozati javaslat 

elfogadására! 
 

 
 

                            

  Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2018. (III.14.) számú határozata 

  

                              

 1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

bölcsődei ellátás biztosításával kapcsolatos polgármesteri 

beszámolót elfogadja. lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 

   

 

 2. A Képviselő-testület a Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával megkötött feladat-ellátási szerződés 10. 

pontját – a felveendő gencsapáti gyermekek száma 

tekintetében  

a) nem kívánja módosítani, 

b) módosítani kívánja, ezért kezdeményezi, hogy a 

szerződésben a felveendő gyermekek számát …. főben 

határozzák meg.  

   

                              

     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester    

     Határidő: azonnal    

                              
 


