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2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
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„Nyílt ülésen tárgyalandó”

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2019. február 27-i ülésére

Tárgy: Gyermekek napközbeni – bölcsődei – ellátására pályázati kiírás

Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság,
Pénzügyi és Településfejlesztési 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. A Gyvt. nem ad lehetőséget a 10 ezer fő feletti településen a
bölcsőde kiváltására családi bölcsődével.
A településen jelenleg öt családi bölcsőde, illetve napközbeni gyermekfelügyelet működik
jogerős működési engedéllyel, amelyekkel – 2019. március 31-ig szóló – szerződése van az
önkormányzatnak.
A Kistarcsán működő családi bölcsődékben, illetve napközbeni gyermekfelügyeletben
jelenleg engedélyezett férőhelyek:
- Csodasziget Családi Napközi Nonprofit Kft.: 15 férőhely
- Kópé Kölyök Nonprofit Kft.: 14 férőhely
- Kisfelhő Családi Napközi Kft.: 7 férőhely

3
- Tündérkuckó Nonprofit Kft.: 14 férőhely
- Mosolyka Családi Bölcsőde: 5 férőhely
Összesen: 55 férőhely.
A támogatás folyósítása úgy történik, hogy a családi bölcsőde az Önkormányzat részére az
igénybevett szolgáltatást leszámlázza. A számla mellékletét képezi a szolgáltatást
igénybevevő gyermek szülője által leigazolt nyilvántartás. A családi bölcsőde az
Önkormányzat által nyújtott támogatást a térítési díjból levonja, tehát közvetetten a kistarcsai
szülőket támogatja az Önkormányzat.
Az Önkormányzat az elmúlt években az alábbi támogatást nyújtotta:
2010. évben: 10.000,- Ft/hó támogatás – 21 fő
2011. évben: 30.000,- Ft/hó támogatás – 28 fő
2012. évben: 30.000,- Ft/hó támogatás – 28 fő
2013. évben: 20.000,- Ft/hó támogatás – 29 fő
2014. évben: 21.000,- Ft/hó támogatás – 36 fő
2015. évben: 30.000,- Ft/hó (1.400,- Ft/nap) támogatás – 36 fő
2016. évben: 30.000,- Ft/hó (1.400,- Ft/nap) támogatás – 36 fő
2017. évben: 40.000,- Ft/hó támogatás – 36 fő (távolléttől függetlenül havi fix támogatás)
2018. évben: 40.000,- Ft/hó támogatás – 36 fő (távolléttől függetlenül havi fix támogatás)
2019.03.31-ig: 40.000,- Ft/hó támogatás – 36 fő (távolléttől függetlenül havi fix támogatás)
Javasolom, hogy a képviselő-testület újra pályázati kiírást tegyen közzé gyermekek
napközbeni ellátására. A helyben működő, jogerős működési engedéllyel rendelkező
gyermekek napközbeni ellátását biztosítók pályázhatnak 1-3 éves korú kistarcsai gyermekek
ellátására, összesen 36 férőhelyre, 2019. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő
időszakra vonatkozóan, 16.000.000,- Ft összegű éves keret terhére. Ezen keretből 36
férőhelyre fix összegben 40.000,- Ft/hó/fő támogatás javasolt, tekintettel az előző év
tapasztalataira. 2018. évben a 36 férőhelyből átlagosan 32-33 férőhely volt betöltve, az
Önkormányzat 15.139 e Ft-ot fordított a családi napközik támogatására. A költségvetésben 16
millió Ft-ot különítettünk el erre a célra.
A pályázati kiírást az Önkormányzat honlapján jelentetjük meg.
Határozati javaslat
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az 1-3 éves korú
gyermekek bölcsődei ellátása, mint kötelező önkormányzati feladat ellátására az
előterjesztéshez csatolt pályázati felhívás szerint. A beérkezett pályázatokat a 2019.
márciusi rendes képviselő-testületi ülésen bírálja el.
Határidő: a pályázat kiírására: azonnal
a bírálatra: 2019. márciusi rendes képviselő-testületi ülés
Felelős: Solymosi Sándor polgármester
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Kistarcsa, 2019. február 14.
Solymosi Sándor
polgármester
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Pályázati felhívás
Kistarcsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet az 1-3 éves korú gyermekek bölcsődei
ellátására. Az Önkormányzat 2019. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő
időszakra ellátási szerződést kíván kötni 1-3 éves korú, kistarcsai lakóhelyű gyermekek
bölcsődei ellátására, maximum 36 férőhelyre, 16.000.000,- Ft keretösszeg erejéig.
Azok pályázhatnak, akik:
- bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását végzik Kistarcsa településen jogerős
működési engedéllyel.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a gyermekek napközbeni ellátásának működési helyét,
- hány férőhelyre vállalja az ellátást,
- a pályázat benyújtásakor mennyi az ellátott kistarcsai lakóhelyű, illetve az
önkormányzati támogatásban részesülő gyermekek száma.
A pályázathoz csatolni kell:
- a gyermekek napközbeni ellátójának jogerős működési engedélyét – fénymásolatban.
- a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja az Önkormányzat szerződési feltételeit.
A pályázatokat 2019. március 12. napján 16.00 óráig Kistarcsa Város Önkormányzat
Polgármesterének címezve: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alá lehet személyesen
vagy postai úton benyújtani, úgy, hogy az a jelzett időpontig megérkezzen.
További információ kérhető a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2143
Kistarcsa, Szabadság út 48.), illetve telefonon a (28)-470-711/120-as mellék telefonszámon.

Kistarcsa Város Önkormányzata

