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A tárgyalandó témakör tárgya:
Ágacska Családi Bölcsőde támogatása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( a továbbiakban:
Gyvt.) 2017. január 1. napján hatályba lépett 41. § (1) bekezdése szerint a gyermekek napközbeni
ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban,
képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje
szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni
ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik.
Ugyanezen § (3) bekezdése rögzíti, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának formáit, melyek a
gyermekek életkorának megfelelően:
a) a bölcsődei ellátás,
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és
c) az alternatív napközbeni ellátás.
A Gyvt. 42. § (1) bekezdése alapján a bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a
három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. A (2) bekezdés szerint bölcsődei
ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde.
A Gyvt. 94. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy az a települési önkormányzat, amelynek területén
tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét köteles működtetni.
Ugyanezen § (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.
Őrbottyán Város állandó lakosságának száma 2016. december 31-én 7 350 fő volt, ebből a 3 év alatti
lakosok száma 266 gyermek, így az önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.
Ez a rendelkezés ugyan 2017. január 1-jén lépett hatályba, de a Gyvt. 175. § (5) bekezdése kimondja,
hogy a települési önkormányzatnak 2018. december 31-éig kell eleget tennie a 94. § (3a) bekezdésben foglalt kötelezettségének.
Önkormányzatunk jelenleg keresi a pályázati lehetőségeket vagy egyéb megoldásokat, melyekkel el
fogjuk tudni látni ezt a kötelező feladatot.
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Őrbottyánban működési engedélyt kapott az Ágacska Családi Bölcsőde, mely 7 gyermek bölcsődei
ellátását biztosítja. Az Ágacska Családi Bölcsőde egyéni vállalkozásként működik, állami normatívát
jelenleg nem vesz igénybe. Varga Veronika, a bölcsőde fenntartójaként azzal a megkereséssel fordult
a Képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat támogassa a bölcsődébe járó gyermekek étkeztetését.
Egy gyermek étkeztetése 500 Ft/nap összeget jelent, ami a 7 gyermekkel számolva a 2017. évre
280 000 Ft kiadást eredményez. Tekintettel arra, hogy bölcsődei ellátásról van szó, a támogatásra
vonatkozó javaslatot úgy teszem meg, hogy a támogatás napra legyen lebontva és azt a nyári táborok
támogatásához hasonlóan az önkormányzat konyháján keresztül biztosítsuk.
Az őrbottyáni gyermekek ellátásának zavartalansága érdekében a további együttműködésre vonatkozóan egy ellátási szerződés megkötésére teszek javaslatot. Az ellátási szerződésben két fontos kitételt javaslok szerepeltetni:
1. Az ellátási szerződés időtartama addig szólna, ameddig az önkormányzat saját fenntartású bölcsődéje meg nem kezdi működését. Amennyiben mégsem saját fenntartású intézménnyel fogjuk ellátni a
feladatot, akkor a szerződés felülvizsgálatra kerül és az akkori körülmények és lehetőségek figyelembevételével döntünk a továbbiakról.
2. Az önkormányzat kötelezettsége az őrbottyáni gyermekek ellátására irányul, így cél kell legyen az,
hogy a szülőkre háruló térítési díj mértéke reális keretek között maradjon. A térítési díjat a bölcsőde
fenntartója állapítja meg, ugyanakkor a jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ellátási
szerződésben megállapodjunk arról, hogy az Őrbottyánban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező
gyermekek esetében a térítési díj hogyan kerüljön kialakítására, illetve hogy milyen mértékben emelkedhet.
A jogszabály nem állami fenntartónak is lehetővé teszi az állami normatíva igénylését, ugyanakkor a
kapacitás befogadását megkönnyíti az a tény, hogy a fenntartó önkormányzati ellátási szerződéssel
rendelkezik.
Amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal, hogy ellátási szerződést kössünk, úgy a határozati
javaslat elfogadását követően megkezdjük az egyeztetéseket a bölcsőde fenntartójával annak érdekében, hogy a kapacitás befogadása mielőbb kezdeményezető legyen.
Kérem, hogy a képviselő-testület vitassa meg az anyagot és alakítsa ki a véleményét.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Közvetlen költségkihatása az önkormányzat 2017. évi költségvetésében nem szerepel, a 2017. évre
vonatkozó összeget a tartalék terhére biztosítjuk.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZATI-JAVASLAT
6.1
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (IX. 01.) határozata az Ágacska
Családi Bölcsőde támogatásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Varga Veronika egyéni vállalkozó által fenntartott Ágacska Családi Bölcsőde (ágazati azonosító: S0520798) működését és ezzel
az őrbottyáni gyermekek bölcsődei ellátását úgy támogatja, hogy 2017. szeptember 1. napjától az
ellátási szerződés megkötéséig az Ágacska Családi Bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő
gyermekek étkeztetéséhez 500 Ft/nap/gyermek hozzájárulást biztosít az önkormányzat központi
konyháján keresztül az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tartaléka terhére.
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6.2
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017. (IX. 01.) határozata az Ágacska
Családi Bölcsődével kötendő ellátási szerződésről
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az őrbottyáni gyermekek bölcsődei ellátásának biztosítása érdekében a Varga Veronika egyéni vállalkozó által fenntartott Ágacska
Családi Bölcsődével (ágazati azonosító: S0520798) ellátási szerződést köt. Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés megkötésének előkészítésére és aláírására azzal, hogy az ellátási szerződésben meg kell állapodni arról, hogy
1. az ellátási szerződés hatályát úgy kell megállapítani, hogy amennyiben az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát más formában kívánja ellátni, úgy a szerződés hatálya azzal a nappal megszűnik.
2. a bölcsődei ellátásért megállapított térítési díj mértéke az őrbottyáni lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkező gyermekek esetében az ellátási szerződés hatálya alatt maximum a fogyasztói árindex mértékével megegyező összegben emelkedhet.
Őrbottyán, 2017. augusztus 29.
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