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Tárgy: Családi bölcsődék szakmai beszámolója 
 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 94.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján az a települési önkormányzat, 
amelynek területén tízezernél több lakos él, bölcsődét köteles működtetni.  
 
2017. január 1. napjától a Gyvt. az alábbiak szerint módosult: 
A Gyvt. 41.§ (3) bekezdése szerint „A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a 
gyermekek életkorának megfelelően – 

a) a bölcsődei ellátás, 
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és 

  c) az alternatív napközbeni ellátás.” 
 
Bölcsődei ellátás az alábbi formákban működhet: 

- Bölcsőde, 
- Mini bölcsőde, 
- Munkahelyi bölcsőde, 
- Családi bölcsőde. 

 
A bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli 
gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. 
 
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. 
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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. 
 
A munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a foglalkoztató 
tart fenn elsősorban a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei bölcsődei 
ellátásának biztosítására. 
 
A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás nyújtója 
a saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít. 

 
A napközbeni gyermekfelügyelet keretében – nem nevelési-oktatási céllal – a szolgáltatás 
nyújtója az életkornak megfelelő napközbeni ellátást biztosít 

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek számára, 
b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek számára, 
c) az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai nevelésben való 

részvételének idején kívül, 
d) a magántanuló számára, 
e) az iskolai oktatásban részesülő tanuló számára a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon 
való részvételének idején kívül, valamint a tanítási szünetekben, és 
f) az Nktv. rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett 
egyéb foglalkozás alól felmentett gyermek számára. 
 
Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében 
nyújtott, 

a) a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint 
egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás, 

b) a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított 
nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, 
feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez szükséges – jogszabályban meghatározott – 
személyi és tárgyi feltételekkel. 
 
 
Bölcsőde hiányában a képviselő-testület 2008-tól családi napközikkel (családi bölcsőde, 
illetve napközbeni gyermekfelügyelet) történő ellátási szerződéssel biztosítja a bölcsődei 
ellátást a lakosság részére. Jogszabály szerint a 10 ezer fő feletti településen a családi 
bölcsőde nem válthatja ki a bölcsődét. 
 
A családi bölcsőde vezetők a beszámolóban észrevételeket, javaslatokat nem tettek. 
 
 
A családi napközik 2018. évi beszámolói az előterjesztést mellékletét képezik, elfogadásukat 
javaslom. 
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1. számú Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérkuckó Nonprofit Kft. 2018. 
évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

2. számú Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kópé Kölyök Nonprofit Kft. 2018. 
évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

3. számú Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfelhő Családi Napközi Kft. 
2018. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

4. számú Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mosolyka Bölcsi Nonprofit Bt. 2018. 
évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

5. számú Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csodasziget Családi Napközik 
Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2019. február 5. 
 
 
         Solymosi Sándor 
             polgármester 
 
 


