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Tájékoztató a bölcsődei szolgáltatás 2017. január 1. napjától
történő biztosításáról

Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései
alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni.

nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel az
Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület
minősített többségű (önkormányzati képviselők több mint felének)
igen szavazata szükséges.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés a 2015. december 15-ei ülésén fogadta el az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII.
törvényt, mely – egyebek között – módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.). A módosítás következtében 2017. január 1.
napjától egységesen szabályozottá váltak a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó
rendelkezések.
2017. január 1-én lépett hatályba a Gyvt. 94. § (3a) bekezdése, mely 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 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 bölcsődei ellátás változásáról a 2016. június 23-i testületi ülésre előterjesztés készült, mely
ismertette a bölcsődei ellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, a bölcsődei ellátási
formákat (mini bölcsőde, családi napközi, munkahelyi bölcsőde), a bölcsődék működési feltételeit, a
bölcsődei ellátás biztosításához nyújtott központi költségvetési támogatást, illetve ismertette a
feladatellátás biztosításának lehetőségeit.
A meghozandó döntés jelentőségére figyelemmel jelen előterjesztésünkhöz ismételten megküldjük
a 2016. június 23-i ülésre készült előterjesztést.
A Képviselő-testület 93/2016. (VI.23.) számú képviselő-testületi határozatában úgy felkérte a
polgármestert, térképezze fel a környező települések bölcsődei ellátási formáit, és kezdeményezzen
társulási együttműködés, vagy feladat-ellátási szerződés megkötését a kötelező bölcsődei
szolgáltatás biztosítása érdekében.

Gencsapátiban a 3. év alatti gyermekek száma: 73, ezért az Önkormányzat köteles gondoskodni a
bölcsődei ellátásról.

A bölcsődei ellátás során 12-14 gyermek esetén 2 fő kisgyermeknevelő és 1 bölcsődei dajka, a mini
bölcsődében, mely legfeljebb 7 – amennyiben az összes gyermek betöltötte a 2. életévét 8 –
gyermek – ellátását biztosíthatja, melyhez 1 kisgyermeknevelő és 1 bölcsődei dajka, családi
bölcsőde – mely legfeljebb 5 kisgyermek napközbeni ellátását biztosítja – 1 fő szolgáltatást nyújtó
személy alkalmazása szükséges.
A fenntartónak fentieken túl gondoskodnia kell a jogszabályban meghatározott szobanagyságról
(szobanagyságokról), a gyermekek napi négyszeri étkeztetéséről, a karbantartási és takarítási
munkálatokról.
A központi költségvetés 2017. évben – a beíratott gyermekekre és a 230 nyitvatartási napra vetítve
– 494.100,- Ft/fő/év támogatást biztosít. Hátrányos helyzetű gyermekek ellátása esetén a
támogatás összege: 518.805,- Ft/fő/év, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ellátása esetén a
támogatás összege: 543.510,- Ft/fő/év.

Gencsapáti nem rendelkezik a bölcsőde kialakítására alkalmas helyiséggel, a feladat ellátásához nem
áll rendelkezésre megfelelő szakember, ezért – álláspontom szerint – a legköltséghatékonyabb és
legmegfelelőbb ellátási forma, ha a település – az orvosi ügyelethez hasonlóan – feladat-ellátási
szerződéssel gondoskodik a bölcsődei ellátásról.
Fentiek miatt 2016. november 29-én megkerestem Dr. Puskás Tivadart, Szombathely Megyei Jogú
Város polgármesterét, és kértem a támogatását és segítségét abban, hogy Gencsapáti egy feladatellátási szerződés keretében a szombathelyi bölcsődékben biztosíthassa a kötelező bölcsődei
ellátást.

A mai napon a polgármester vezetésével személyes egyeztetést folytattunk Dr. Bencsics Enikővel, a
Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály osztályvezetőjével, valamint Pósfainé
Sebestyén Bianka intézményvezetővel, bölcsődei feladat-ellátási mentorral.
Tárgyalópartnereink közölték, hogy Szombathely kész és képes Gencsapáti bölcsődés korú
gyermekeinek ellátására.
Gencsapáti pozitív visszajelzése esetén a két település önkormányzatának feladat-ellátási szerződést
kell kötnie, a feladat-ellátási szerződést szombathelyi képviselő-testület a 2017. februári, esetleg a
márciusi közgyűlésén fogadhatja el.
Vas megyében a mentori feladatokat ellátó, Pósfainé Sebestyén Bianka Lilla tájékoztatása alapján a
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.
A személyi térítési díj a gondozási díjat, valamint az étkeztetéssel kapcsolatos személyi térítési díjat
foglalja magában.
A szülők által fizetet 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

A feladat-ellátási szerződés megkötésének esetén a gyermekek után járó költségvetési támogatást
Szombathely igényelné meg, de Gencsapátinak meg kellene fizetnie a központi költségvetési
támogatás által nem fedezett, de ténylegesen felmerülő költségeket.
Egy gyermek ellátásához napi 2.800,- Ft-al kell hozzájárulni, mely – 230 ellátási nappal számolva –
644.000,- Ft/gyermek/év.
Az Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás a család jövedelmi helyzetétől függ, egy jó jövedelmi
helyzetben élő család esetén az önkormányzati hozzájárulás mértéke: 2.100,- Ft/gyermek/nap.
A szombathelyi partnerek a tárgyalás során kihangsúlyozták, hogy Gencsapátinak havi bontásban,
kizárólag a gyermekek által tényleges igénybe vett napok után kell fizetnie.

A személyes egyeztetés alapján javasoljuk, hogy Gencsapáti kezdeményezze a feladat-ellátási
szerződés megkötését, a megállapodás révén biztosítható a bölcsődés gyermekek jó színvonalú,
biztonságos nappali ellátása.

Az NM rendelet 2017. január 1-én hatályba lépő 34. §-a alapján a települési önkormányzatnak évi
igényfelmérési kötelezettsége van:
Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, - a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében
foglaltak végrehajtása érdekében a)
minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő
vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a
bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és
b)
minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1jei adatai alapján a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e a negyven főt.

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

1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdésében
meghatározott, három év alatti gyermekek kötelező
bölcsődei ellátásáról Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatával megkötendő feladat-ellátási szerződéssel
kíván gondoskodni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
egyeztetések lefolytatására és a feladat-ellátási szerződés
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Bodorkós Ferenc polgármester
azonnal

