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Tisztelt Bizottság! 
 
Kismaros Településfejlesztési Koncepciójának megalapozó vizsgálata keretében végzett demográ-
fiai elemzés alapján megállapítható, hogy a község népessége folyamatosan nő, a növekedés 2000 
és 2014 között 21%, ami elsősorban a pozitív vándorlási különbözet következménye. 
 
A gyermekek védelméről és a gyáműgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiak-
ban: Gyvt.) 94. § (3) bekezdése hatályos rendelkezése szerint bölcsödei ellátást az a települési ön-
kormányzat köteles biztosítani, amelynek területén tízezernél több állandó lakos él. 
 
A Gyvt. 2017. január 1. napjától hatályos 94. § (3a) bekezdése szerint ha a bölcsődei ellátásra az 
adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogsza-
bályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, 
a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról, a bölcsődei 
ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társu-
lásban vagy ellátási szerződés útján. 
 
A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak 2018. december 31-ig kell 
eleget tennie a 94. § (3a) bekezdésben foglalt kötelezettségének. 
 
Mindezek alapján tehát 2017. január 1. napjától a jogi feltételek teljesülését követően a tízezernél 
kisebb állandó lakosságszámú települések önkormányzatai is kötelesek bölcsödei ellátást biztosí-
tani, a kötelezettségnek 2018. december 31. napjáig kell eleget tenni. 
 
A népesség-nyilvántartás adatai szerint Kismaros 3 év alatti lakosainak száma 111 fő, a Kismarosi 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz eddig 7 írásos igénylés érkezett be. 
 
A bölcsödei ellátásról szóló döntéshez feltétlenül szükséges a vonatkozó joganyag áttekintése, az 
egyes módozatok tárgyi és személyi feltételeinek összehasonlítása. 
 

Tárgyi feltételek 
 
A bölcsöde 
 
Gyvt. 43. § (1) A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napköz-
beni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabály-
ban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt 
szakszerű gondozást és nevelést. 

(2) A bölcsőde szervezetileg működhet 
a) önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként, 
b) bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak tagintézménye-

ként, 
c) többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy 
d) többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként. 
(3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, törvényes képviselője igazolja, hogy munkavi-
szonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

(4) A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szü-
net idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásá-
nak, nevelésének megszervezéséről. 
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(5) A miniszter rendeletben a bölcsődék számára - a bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztése, 
szakmai ünnepségek megtartása és a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó szakmai célok megvalósítása 
érdekében - nevelés-gondozás nélküli munkanapot határoz meg. A nevelés-gondozás nélküli 
munkanapon a bölcsődei nevelés és gondozás szünetel, a fenntartónak azonban erre irányuló 
szülői, törvényes képviselői kérésre gondoskodnia kell a gyermekek felügyeletének megszervezé-
séről. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szemé-
lyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet ( a to-
vábbiakban: R) rendelkezése: 
 
46. § (1) A bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizenkét gyermek nevelhető, gon-
dozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban 

a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy 
b) sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizennégy 

gyermek nevelhető, gondozható. 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban, ha 
a) egy sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb tíz gyermek, 
b) kettő sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb nyolc gyermek, 
c) három-hat sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb hat gyermek 

nevelhető, gondozható. 
 
A 47. § (1) bekezdése szerint a bölcsőde működhet bölcsődének épült épületben vagy a bölcsődei 
funkciónak megfelelően átalakított épületben. 

A bölcsőde tervezésénél, illetve más épületből történő kialakításánál, átalakításánál az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet előírásainak és a nevelési 
intézmények tervezési előírásairól szóló MSZ 24210 szabványnak vagy azzal egyenértékű más 
műszaki megoldásnak az alkalmazásával kell eljárni.  

A R. 10. számú melléklete tartalmazza a bölcsödei ellátás eszközeinek és felszereléseinek jegy-
zékét, a jegyzék az előterjesztés melléklete. 

A szabvány és a jegyzék alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló Kismaros Liget u. 37. 
szám alatti ingatlan bölcsödének jelenlegi formájában nem alkalmas, átalakítása jelentős beruhá-
zást igényelne, amelyre a település saját forrásból jelenleg nem képes, önálló bölcsöde létesítését 
az ismert igények sem indokolják. A település demográfiai adatai és az abból levonható következ-
tetések alapján azonban feltételezhető, hogy a közeli jövőben az igények csak önálló bölcsöde 
létesítésével lesznek kielégíthetők, ezért az erre irányuló előkészítő munkát mielőbb meg kell kez-
deni. 
 
A mini bölcsöde 
 
Gyvt. 43/A. § (1) 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 szemé-
lyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést. 

(2) A mini bölcsőde szervezetileg működhet 
a) önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként, 
b) bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak tagintézménye-

ként, 
c) többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy 
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d) többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként, feltéve, hogy 
többcélú óvoda-bölcsődeként való működtetésére nincs lehetőség. 

(3) A mini bölcsőde működtetésére a 43. § (3)-(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szemé-
lyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet ( a to-
vábbiakban: R) rendelkezése: 
 
49. § (1) A mini bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető, gon-
dozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban 

a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy 
b) sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb nyolc gyer-

mek nevelhető, gondozható. 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban, ha 
a) egy sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb öt gyermek, 
b) kettő vagy három sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb három gyermek 

nevelhető, gondozható. 
 
50. § (1) A mini bölcsőde működhet bölcsődének épült épületben vagy a bölcsődei funkciónak 
megfelelően átalakított épületben. 

(2) A mini bölcsőde tervezésénél, illetve más épületből történő kialakításánál, átalakításánál az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet előírásainak az 
alkalmazásával kell eljárni. 
 
A R. 10. számú melléklete tartalmazza a bölcsödei ellátás eszközeinek és felszereléseinek jegyzé-
két, a bölcsödére vonatkozó szabályokkal összehasonlítva a mini bölcsödére kedvezőbb szabályok 
vonatkoznak. 

A mini bölcsödére is vonatkozó kötelező előírások: 
-csoportszoba, csoportonként ( a szoba bútorzatnélküli hasznos alapterülete nem lehet keve-

sebb mint 3m2/fő) 
-gyermek fürdőszoba 
-gyermeköltöző 
-akadálymentes mosdó/illemhely szülőknek 
-előtér babakocsi tároló 
-felnőtt öltöző (többcélú intézmény esetén lehet közös) 
-felnőtt mosdó, illemhely 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Liget utcai ingatlan a mini bölcsöde szabályainak sem 

felelne meg átalakítás, átépítés nélkül. 
 
A családi bölcsöde 
 
Gyvt. 44/A § (1) A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgál-
tatás nyújtója a saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít. 

 (4) A családi bölcsőde feladatait önálló szolgáltató vagy legalább három - telephelyként műkö-
dő - családi bölcsődét magába foglaló hálózat biztosítja. Három vagy annál több családi bölcsőde 
fenntartását hálózatba kell szervezni. A hálózatban biztosítani kell a szolgáltatást nyújtó szemé-
lyek részére a folyamatos szakmai tanácsadást, valamint a gyermekek igényeihez rugalmasan iga-
zodó szolgáltatások összehangolását. 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szemé-
lyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet ( a to-
vábbiakban: R) rendelkezése: 
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51/F §(1) A családi bölcsődében - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, a saját, nap-
közbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva - legfeljebb öt gyermek nevel-
hető, gondozható. 

(2) A családi bölcsődében, ha 
a) egy sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb három gyermek, 
b) kizárólag sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb két gyermek 

nevelhető, gondozható. 
(3) A családi bölcsődében, ha a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy mellett segítő személyt is 

alkalmaznak, 
a) az (1) bekezdésben meghatározott létszámon felül még két gyermek, 
b) a (2) bekezdésben meghatározott létszámokon felül még egy-egy gyermek 

nevelhető, gondozható. 
 
51/J § (1) A családi bölcsőde feladatainak ellátására csak száraz, világos, jól szellőztethető és fűt-
hető épület alkalmas. 

(2) Az egy épületben működő családi bölcsődék közül legfeljebb három használhatja közös he-
lyiségként a konyhát és a fürdőszobát, feltéve, hogy azok tárgyi feltételei megfelelnek a felszerelési 
jegyzékben foglaltaknak. 

(3) A családi bölcsődében az esetleges balesetek megelőzése érdekében a gyermekek tartózko-
dására szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a gyermekek életkorának 
és ártalmaktól mentes, testi épséget nem veszélyeztető körülményeket biztosítsanak. 

(4) A családi bölcsődében a csoportszoba a szolgáltatás nyújtásával azonos időben más célra 
nem használható. 
 
A R. 10. számú melléklete tartalmazza a bölcsödei ellátás eszközeinek és felszereléseinek jegyzé-
két, a bölcsödére és a mini bölcsödére vonatkozó szabályokkal összehasonlítva a családi bölcsö-
dére kedvezőbb szabályok vonatkoznak: 
 
Nem kell/nem kötelező 

-gyermek fürdőszoba 
-küön gyermeköltöző 
-tároló helyiség 
- szülói mosdó 
-felnőtt öltöző 

 
A tárgyi feltételek vizsgálata alapján megállapítható, hogy a Liget u. 37. szám alatti épület 
jelentős átalakítás, átépítés, bővítés nélkül csak a családi bölcsöde követelményeinek fe-
leltethető meg. 
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Személyi feltételek 
 
A személyi feltételekről a R. az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám 
irányszámai és létszámminimum normái 
 

I. Alapellátások 
2.1. Bölcsőde 
(csoportonként) 

kisgyermeknevelő 2 fő 

 Többcélú, közös igazgatású intézmény esetén az egycsoportos bölcső-
dében vezetői feladatokat ellátó kisgyermeknevelő 

heti 2 óra 

 Többcélú, közös igazgatású intézmény esetén a kétcsoportos bölcsődé-
ben a vezetői feladatokat ellátó kisgyermeknevelő 

heti 4 óra 

 bölcsődei dajka (bölcsődei egységenként, egy vagy két csoport esetén) 1 fő 

 orvos havi 4 óra 

Bölcsődénként   

Önálló bölcsőde, bölcső-
dei igazgatóság, egyesített 
bölcsőde, és ezek tagin-
tézménye szervezeti 
forma esetén 

intézményvezető/vezető 1 fő 

   

Sajátos nevelési igényű 
gyermekeket is ellátó 
bölcsődében 

gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, gyógypedagógiai asszisztens 
(létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra) 

 

2.2. Mini bölcsőde 
(csoportonként) 

kisgyermeknevelő 
heti 1 órában vezetői feladatokat is ellát bölcsődei dajka 

1 fő 

 bölcsődei dajka 1 fő 

 önálló mini bölcsőde esetén intézményvezető 
(a fenntartó döntése alapján) 

heti 20 óra 

2.4. Családi bölcsőde szolgáltatást nyújtó személy/kisgyermeknevelő 6-7 fős csoport esetén 
segítő személy (az Nmr.-ben meghatározottak szerint) 

1 fő 

Családi bölcsőde hálózat koordinátor (létszáma fenntartói döntés alapján kerül meghatározásra) 1 fő 
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Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes 
formáiban dolgozók részére 
 
2. Bölcsődei ellátás 

2.1. Bölcsőde kisgyermeknevelő csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),  
bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő 
(OKJ)  
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), 
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ);  
vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: 
védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy 
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) 
- [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező 
személy esetén] 

 bölcsődei dajka a bölcsődei dajka képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben 
előírt tanfolyam 

2.2. Mini bölcső-
de 

kisgyermeknevelő csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),  
bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő 
(OKJ) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), 
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ);  
vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: 
védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy 
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) 
- [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező 
személy esetén] 

 bölcsődei dajka a bölcsődei dajka képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben 
előírt tanfolyam 

2.4. Családi böl-
csőde 

szolgáltatást nyújtó 
személy 

a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait meghatározó 
miniszteri rendeletben előírt tanfolyam 

 kisgyermeknevelő 
(egyéb szakképesí-
téssel rendelkező 
személy, a fenntartó 
döntése alapján 
létrehozható mun-
kakör) 

csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),  
bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),  
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), 
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ);  
vagy  
ezen képesítések valamelyikével rendelkező: 
védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy 

2.5. Családi böl-
csőde hálózat 

koordinátor a bölcsődei szolgáltatást nyújó személyek képesítési előírásait megatározó 
miniszteri rendeletbe előírt tanfolyam vagy 
a tanfolyamon túl a fenntartó döntése alapján egyéb szakképesítéssel ren-
delkező személy:  
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),  
bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),  
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), 
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) 
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51/G § (1) A fenntartó döntése alapján a családi bölcsődében a szolgáltatást nyújtó személy fog-
lalkoztatására a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.4. pontjában meghatározott 
munkakörök létesíthetők. A szolgáltatást nyújtó személy munkakört betöltő személynek eredmé-
nyesen el kell végeznie a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait meghatáro-
zó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot. A kisgyermeknevelő munkakört betöltő személynek 
rendelkeznie kell a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.4. pontjában a kisgyer-
meknevelő munkakör betöltéséhez előírt képesítéssel. 

(2) Ha a fenntartó nem létesít a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.4. pontjá-
ban meghatározott kisgyermeknevelő munkakört, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személynek 
eredményesen el kell végeznie a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait 
meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot. 

(3) A családi bölcsődében a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személynek és a segítő személynek 
érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal kell rendelkeznie. 

(4) A családi bölcsőde fenntartójának igazolnia kell, hogy betegség vagy egyéb váratlan ese-
mény bekövetkezése esetén a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy helyettesítése megoldott 
olyan személlyel, aki megfelel a Gyvt. 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a (3) bekezdésben fog-
laltaknak és a 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.4. pontjában a szolgáltatást 
nyújtó személy tekintetében előírt képesítési feltételnek. A helyettesítésre szociális gondozói díj-
ban részesíthető személy is alkalmazható. 
 
51/H § (4) A családi bölcsődében a szolgáltatást nyújtó személynek háromévente legalább egy 
alkalommal részt kell vennie a módszertani szerv által kijelölt szervezet által tartott 

a) szakmai továbbképzésen, vagy 
b) sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó családi bölcsőde esetén speciális szakmai tovább-

képzésen. 
 
51/I § (1) A Gyvt. 44/A. § (4) bekezdése szerinti családi bölcsőde hálózat fenntartója a telephe-
lyeken működő családi bölcsődében szolgáltatást nyújtó személyek munkáját folyamatosan figye-
lemmel kíséri, biztosítja számukra a szakmai tanácsadást, valamint kapcsolatot tart az ellátást 
igénybe vevőkkel és igényeiket figyelembe véve segíti a családi bölcsődében szolgáltatást nyújtó 
személyeket a szolgáltatások szervezésében, összehangolásában és a helyettesítés megszervezésé-
ben. 

(2) A családi bölcsőde hálózat fenntartója az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátására leg-
alább egy fő koordinátort alkalmaz. A koordinátori feladatokat ötnél kevesebb családi bölcsőde 
működtetése estén a hálózatba szervezett bármelyik családi bölcsődében dolgozó szolgáltatást 
nyújtó személy vagy a hálózatban más munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja, ha 
eredményesen elvégezte a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait meghatá-
rozó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot. 
 
Összegzés, javaslat 

 
A Gyvt. 2017. január 1. napjától hatályos 94. § (3a) bekezdése szerint ha a bölcsődei ellátásra az 
adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogsza-
bályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, 
a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról, a bölcsődei 
ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társu-
lásban vagy ellátási szerződés útján. 
 
A személyi és tárgyi feltételek vizsgálata alapján megállapítható, hogy Kismaroson a bölcsödei 
ellátás 2017. január 1. napjától történő bevezetésére a családi bölcsöde látszik alkalmasnak, a szol-
gáltatás biztosításának lehetséges formái közül az ellátási szerződés érdemel figyelmet. 
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A Gyvt. 96. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat az e törvényben meghatározott 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást más szervvel, személlyel kötött ellátási 
szerződés útján is biztosíthatja. 

 
A Gyvt. 97. § (3) szerint az ellátási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg azzal, 

hogy a szerződés a szociális ellátásról és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 121. § 
(1) bekezdésében foglaltakon túl a Gyvt. 97. (3) bekezdésében meghatározottakat is tartalmaznia 
kell. A szerződésnek tartalmaznia kell: 
- azt az időszakot, amelyre a szerződést kötötték. 
 - a szolgáltatást végző nem állami szerv nyilatkozatát a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés 
és az adatvédelem szabályainak ismeretére és betartására. 

-az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nevét, székhelyét és adószámát; 
-az ellátás formáját, az ellátásban részesítendők körét, számát; 
-az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben meghatározott 

szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási 
kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására; 

- a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 
-szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére 

vonatkozó kikötést; 
-a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét; 

 -az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség 
teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az 
esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézmény-
ben; 

-a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a panaszok 
kivizsgálására vonatkozó megállapodást; 

- az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját, 
gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási köte-
lezettség terheli; 

- a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a 
statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását; 

- az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatáshoz való 
hozzájárulás összegét; 

-a hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket; 
 -a hozzájárulással történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket. 
 
Az ellátási szerződés létrejöttét a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
 
A települési önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötésének, a szerződés 
módosításának, illetve megszüntetésének jogát nem ruházhatja át. 
 
Az ellátási szerződést írásban kell megkötni. 
 
Az ellátási szerződést csak az ellátás biztosítására vonatkozó jogszabályi feltételekkel, működési 
engedéllyel rendelkező szervezettel lehet megkötni. 
 
A Gyvt. 2017. január 1. napjától hatályos 175. § (1) bekezdése szerint a gyermekek napközi ellátá-
sa kizárólag bölcsödében, mini bölcsödében, családi bölcsödében, napközbeni gyermekfelügyelet, 
és alternatív napközbeni ellátás keretében biztosítható. E rendelkezés következtében a családi 
napközik a jogszabály erejénél fogva megszűnnek. 
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A (2) bekezdés szerint a családi napközi és házi gyermekfelügyelet fenntartójának kezdeményez-
nie kellett a nyilvántartásba bejegyzett adatok 2017. január 1. napjával történő módosítását, ezzal 
jogosulttá válhatnak családi bölcsöde üzemeltetésére. 
 
A Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálata a fenntartásában működő családi napközik adatai-
nak módosítását kezdeményezte, az illetékes kormányhivatalok határozatai alapján a családi nap-
közik egy része családi bölcsödévé alakult át, ennek következtében a Szolgálat családi bölcsödei 
ellátásra szabad kapacitással rendelkezik. 
 
A Szolgálat a családi bölcsödéhez a mellékelt költségbecslést küldte meg, a számításnál a bevéte-
lek között figyelembe vette a költségvetési törvényben meghatározott önkormányzati normatívát, 
a kiegészítő állami támogatást, a kiadások között a bért és járulékait, a rezsi és a dologi költségeket 
A bevételek nem fedezik a kiadásokat, ezért a költségbecslés a szülők által fizetett havi 15. 000 
forintos térítési díjjal számol. 
 
A költségszámítás az étkezést nem tartalmazza. 
 
A számítás alapja a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
II. számú melléklet 3. pontja, amely szerint az önkormányzatot családi bölcsöde fenntartása ese-
tén 346.000 Ft/fő támogatás illeti meg. (Önálló bölcsöde, mini bölcsöde esetén a támogatás 
494.100 Ft/fő) 
 
A Képviselő-testületnek döntenie kell arról, hogy a bölcsödei ellátást térítésmentesen vagy térítési 
kötelezettség mellett nyújtja-e a szülőknek. Térítésmentes szolgáltatás esetén a költségbecslés 
alapján az önkormányzatnak megközelítőleg évi 2,5 millió forintot kell az ellátás fedezetére fordí-
tania (a költségbecslés nem teljes kihasználtság figyelembe vételével készült, a költségvetési nor-
matívát a tényleges kihasználtság alapján lehet lehívni, az önkormányzati hozzájárulás ennek meg-
felelően változik). 
 
A családi bölcsöde működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a Szolgálat 
feladata. 
 
Az ingatlan használata 
 
A Liget u. 37. szám alatti ingatlan az Önkormányzat tulajdona, jelenleg a Kismarosi Kis Morgó 
Óvoda használatában van, az intézmény Alapító Okiratában telephelyként szerepel. 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. § 11.pontja szerint intézményátszer-
vezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § (3) 
bekezdés c)-j)pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozás-
ból eredő módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a to-
vábbiakban nem szükséges. 

 
A telephely megszüntetése a törvény 21. § (3) értelmében az alapító okirat tartalmának módo-

sulásával jár, így átszervezésnek minősülhet, amelyre a törvény 84. § (3) bekezdésében meghatáro-
zott átszervezési tilalom vonatkozhat, így az alapító okirat módosítása csak 2017. július-augusztus 
hónapjaiban lenne lehetséges. A (6) bekezdés szerint a kormányhivatal a székhely, telephely válto-
zását nevelési évben is engedélyezheti.  

 
A telephely létesítésére a feladatellátás feltételeinek biztosítása érdekében volt szükség, ez a 

szükséglet az óvoda új épületének átadásával megszünik, a telephelyre már nincs szükség, az alapí-
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tó okirat módosítása tehát az átszervezés és ezzel a tilalom alóli kivételnek is minősíthető, a kér-
désben azonban a kormányhivatallal egyeztetést kell lefolytatni, a módosításra így a testület nov-
emberi ülésén kerülhet sor. 

 
A családi bölcsöde beindításához az ingatlant a Szamaritánus Szolgálat használatába kell adni, 

erre a nemzeti vagyonról szóló 2011. éviCXCVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A 11. § 
(13) bekezdés értelmében nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából az 
ahhoz szükséges mértékben hasznosítható. A 3. § (1) bekezdés 4. pontjának értelmező rendelke-
zése szerint hasznosítás a nemzeti vagyon birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának 
a tulajdonjog átruházását nem eredményező átengedése. 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. 13. § (1) bekezdés 8. pontja alapján 

a települési önkormányzat kötelező feladata a gyermekjóléti ellátások biztosítása, a vagyontörvény 
fenti feltételei teljesülnek. 

 
Mindezek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület a bölcsödei ellátást 2017. január 1. nap-

jától ellátási szerződés keretében ingyenesen biztosítsa, a Liget u. 37. szám alatti ingatlant az ellá-
tási szerződés időtartamára adja ingyenes használatba. 
 
 
Kismaros, 2016. október 11.. 

 
 Neubauer Rudolf 
 polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat 
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
1. a bölcsödei ellátást 2017. január 1. napjától családi bölcsödében térítésmentesen biztosítja, 
2. a családi bölcsödei ellátás biztosítására a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatával a 

2017. január 1. napja- 2019. december 31. napja közötti időtartamra ellátási szerződést köt 
3. az ellátás térítésmentes biztosításához szükséges önkormányzati hozzájárulást a 2017. éves 

költségvetésébe 2,5 millió forint összegben betervezi, 
4. a tulajdonában álló Kismaros, Liget u. 37. szám alatti ingatlant az ellátási szerződés időtar-

tamára a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálata ingyenes használatába adja. 
5. felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016.12.31. 
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BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KALKULÁCIÓJA (2017. ÉV) 
 

Bevétel jogcíme 
Költségvetési 

jogcím 
 

Tervezett 
létszám 

 

Fajlagos 
összeg 

Bevételek 
összesen 

Ft/fő Ft 
családi bölcsőde normatívája 2.m./III./3./c) 11,00 346 000 3 806 000 

egyházi kiegészítő normatíva (71,40%) - - - 2 717 484 
térítési díj Ft/hó (szülők által fizetendő)  - 14,00 15 000 2 520 000 

 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN   
 

  9 043 484 
 

Kiadási jogcím 

Alkalma-
zottak 
száma 

Fajlagos 
összeg 

Kiadások 
összesen 

fő Ft/hó Ft 
bér + járulék       

vezető 2 129 000 3 931 920 
kisegítő 2 116 000 3 535 680 

hálózatvezető arányos bére 1 34 286 522 514 
Összes bérköltség     7 990 114 
rezsi, 50.000 Ft/hó -  50 000  600 000 
egyéb dologi kiadások (pl.tisztítószer, munkaruha stb.) -  20 000  240 000 
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 

  
8 830 114 

      
Egyenleg:         213 370 

      Megjegyzés 
     

Ingatlan bérleti díjjal nem számolunk. 
     

A teljes étkezés térítési díjat áthárítjuk a gondozottak szülőire. 
   

 


