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Előterjesztés száma: 3/2021.   

Iktatószám: H/73-2/2021. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2021. január 28-i polgármesteri döntés meghozatalához  

 

 

 

Tárgy: Döntés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány által fenntartott 

Felhőcske I. és II. Családi Bölcsődével kötendő feladat-ellátási szerződésről  

 

 

 

 

Előkészítette:   dr. Filó-Szentes Kinga jegyző    

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) módosítása értelmében egységes szabályozás lépett életbe az elmúlt 

években a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozóan. A Gyvt. 94. § (3) bekezdése szerint 

az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén 

a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét, 

b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek 

átmeneti otthonát, 

c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett 

családok átmeneti otthonát, köteles működtetni. 

A 2017. január 1-től hatályos (3a) bekezdés alapján, 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. 

 

A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzatoknak 2020. december 31-éig 

kellett eleget tenniük ezen kötelezettségüknek. 

 

Szada településen a helyi népesség-nyilvántartó rendszer szerint az előterjesztés készítésének 

időpontjában 165 fő 0-3 év alatti gyermek él. 

 

A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását kell biztosítani. A bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű 

gyermek nevelése és gondozása is végezhető. A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a 

következő év augusztus 31-éig tart. Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától 

nevelhető és gondozható. 2017. január 1-jétől a gyermekek napközbeni ellátásának formái:  
 

a) bölcsődei ellátás, 

b) mini bölcsőde, 

c) munkahelyi bölcsőde, 

d) családi bölcsőde. 
 

A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás nyújtója 

a saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít. Családi bölcsődében 

szolgáltatást az a nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság, illetve támogatott 

döntéshozatal hatálya alatt nem álló, büntetlen előéletű személy biztosíthat, aki 

a) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott feltételek teljesítése alapján alkalmas a gyermek napközbeni 

ellátására, és 

b) a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait meghatározó miniszteri 

rendeletben előírt tanfolyamon eredményesen részt vett, 

feltéve, hogy nem áll fenn vele szemben a 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok. 

A családi bölcsőde feladatait önálló szolgáltató vagy legalább három - telephelyként működő - 

családi bölcsődét magába foglaló hálózat biztosítja. Három vagy annál több családi bölcsőde 

fenntartását hálózatba kell szervezni. A hálózatban biztosítani kell a szolgáltatást nyújtó 

személyek részére a folyamatos szakmai tanácsadást, valamint a gyermekek igényeihez 

rugalmasan igazodó szolgáltatások összehangolását. 
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A jogszabály változás következtében az Önkormányzat saját intézmény fenntartásával 

gondoskodott a bölcsődei ellátásról, azonban információink szerint nagyobb igény lenne ezen 

ellátás igénybevételére a kisgyermekes lakosság körében. Tavaly decemberében kereste meg 

az Önkormányzatot személyesen a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány 

képviseletében Bacsó Benjámin, aki vázolta azt a lehetőséget, hogy az Alapítvány által 

fenntartott szadai székhelyű Felhőcske I. és II. Családi Bölcsőde az engedélyezett 14 

férőhelyéből 5 férőhelyet kizárólag szadai gyermekek részére biztosítana. Ehhez 

önkormányzati hozzájárulásként 20 000 Ft/hónap/gyermek összeget igényelnének, mely a 

szülők által fizetendő térítési díjból kerülne levonásra.     

 

Számításaink szerint az ellátási szerződés megkötésével a bölcsőde feladat-ellátás bővítése 

sokkal hatékonyabban megoldhatóvá válik.    

 

Az előterjesztés melléklete: Feladat-ellátási szerződés tervezete 

 

A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta.  

 

Szada, 2021. január 28.  

 Pintér Lajos             

polgármester 

 

 

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

…/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat  

 

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom. 

 

 

1. Szada Nagyközség Polgármestere a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdésében meghatározott gyermekek bölcsődei feladat-

ellátása bővítése céljából úgy dönt, hogy 2021. február 1. napjától a Baptista Tevékeny Szeretet 

Misszió Alapítvánnyal feladat-ellátási szerződést köt az általa fenntartott Felhőcske I. és II. 

Családi Bölcsődében 5 férőhely biztosítása céljából. 

 

2. A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a 20 000 Ft/hónap/gyermek összeget az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezése során jelenítse meg az önkormányzati 

rendelet tervezetében.  

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: 2021. február 11.  

Felelős: 1. pont: polgármester 

              2. pont: jegyző 


