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Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapján az a települési önkormányzat, amelyiknek a területén tízezernél több állandó
lakos él, köteles bölcsődét működtetni. A bölcsődei ellátás keretében – ha a törvény
kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.
Dombóvár Város Önkormányzata a bölcsődei ellátást – mint kötelező gyermekjóléti
önkormányzati feladatot – a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (2017.
augusztus 1-jétől a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár) költségvetési szerv
útján látja el a Kórház utca 35. alatti feladatellátási helyen 60 férőhelyen, a bölcsődei
intézményegység elnevezése 2017. augusztus 1-jétől Dombóvári Szivárvány Óvoda
Tündérkert Bölcsődéje névre változik.
Tarr Ágnes és Bálintné Bende Klaudia az előterjesztéshez csatolt levélben fordult a
fenntartóhoz létszámbővítés, illetve férőhely bővítés kapcsán.
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. Bölcsődei ellátás keretében a
nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti sajátos nevelési igényű gyermek nevelése
és gondozása is végezhető. Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától
nevelhető és gondozható
- az óvodai nevelésre nem érett gyermek a negyedik életévének betöltését
követő augusztus 31-éig, ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi
vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és
óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja,
- a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig
vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti,
- az előző két pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, ha
szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek
napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja
megoldani.
A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei nevelése, gondozása történhet a nem
sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös csoportban, vagy speciális bölcsődei
csoportban.
A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2017. szeptember 1-jétől a Dombóvári
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézményét jelölte ki egy dombóvári
lakóhelyű, sajátos nevelési igényű testvérpár nevelésére és gondozására a gyermekek
fejlesztése és felzárkóztatása céljából. Mindkét kisgyermeknél kevert specifikus
fejlődési zavart diagnosztizáltak, a kisgyermekek három és fél évesek, speciális
igényűek és kortársaiktól elmaradtak a fejlődésben. A koraszülöttként világra jött
ikerpár bölcsődei integrálása külön-külön javasolt, de egyenként is folyamatos
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felügyeletet igényelnek, amit a bölcsőde a jelenlegi szakmai létszám mellett nem tud
biztosítani, ezért a bölcsődevezető 2017. szeptember 1-jétől dajka munkakörben 1 fő
teljes munkaidőben való felvételéhez és foglalkoztatásához kéri a fenntartó engedélyét.
A vonatkozó miniszteri rendelet értelmében, ha a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény
sajátos nevelési igényű gyermek napközbeni ellátását biztosítja, a gyermek bölcsődei
nevelésének, gondozásának megkezdését követő legalább három hónap elteltével az
intézmény vezetője a szülővel együtt értékeli a gyermek beilleszkedését, és dönt a
gyermek további neveléséről, gondozásáról.
A bölcsődére vonatkozó előírt létszámokkal kapcsolatos rendelkezések változtak 2017.
január 1-jével: bölcsődei egységenként, egy vagy két csoport esetén szükséges 1
bölcsődei dajka foglalkoztatása. Az átmeneti rendelkezés szerint a fenntartónak 2017.
december 31-éig kell gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről és a
2016. december 31-én technikai, takarítói munkakörben dolgozó személyek bölcsődei
dajka munkakörbe történő átsorolásáról (jelenleg két takarító dolgozik a bölcsődében 6
órában; a bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személynek 2018. december 31-éig kell
megfelelnie a bölcsődei dajka munkakörhöz megállapított képesítési követelménynek).
Az öt működő csoport miatt mindenképpen szükséges lenne egy dajka felvétele 2018.
január 1-jétől, tulajdonképpen ez lenne négy hónappal előrehozva a bölcsődevezető
javaslatának elfogadása esetén.
A bölcsődében az engedélyezett szakmai létszám jelenleg 12 fő, ami a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet) előírt minimum szakmai létszámnak
felel meg. A sajátos nevelési igényű ikerpár fokozott figyelmet és speciális nevelést,
gondozást igényel, így a bölcsődei csoportban a kisgyermekgondozók kevesebb
figyelmet tudnak a csoportban nevelt többi kisgyermekre fordítani, ezért a
kisgyermekek megfelelő gondozása, nevelése érdekében indokolt a szakmai létszám
egy bölcsődei dajka munkakörrel való bővítése 2017. szeptember 1-jétől.
A bölcsődei ellátásra a központi költségvetés a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján 494.100,- Ft/fő fajlagos összegű
támogatást biztosít a 2016. évre a bölcsődébe beíratott gyermekek után az
önkormányzat részére. Az önkormányzat a 2017. évben összesen 23.519.160,- Ft
támogatást kap a központi költségvetésből a bölcsődei ellátásra, ami nem fedezi a
bölcsőde személyi és dologi kiadásait, így az önkormányzatnak a saját bevételei
terhére az állami támogatást ki kell egészítenie. A szakmai létszám 2017. szeptember
1-jétől egy bölcsődei dajka munkakörrel való bővítésével az önkormányzati
hozzájárulás összege emelkedik, az önkormányzat azonban a sajátos nevelési igényű
gyermekek után magasabb összegű támogatást igényelhet.
A bölcsődei nevelési év szeptember 1. napjától augusztus 31-ig tart. A 2017/2018.
nevelési évre 53 kisgyermek felvételét kérték a szülők, az intézmény a 2017.
szeptember 1-jétől óvodába felvett gyermekek után megüresedő férőhelyeken 40
kisgyermek bölcsődei ellátását tudja biztosítani, 12 kisgyermek felvételét 2018. január
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1-jétől kérte a szülő munkakezdés miatt. A bölcsődei ellátás iránti igény alapján a
bölcsődevezető javaslatot tett a bölcsődei férőhelyek bővítésére és egy új bölcsődei
csoport megnyitására 2018. január 1-jével.
A bölcsődében jelenleg 60 férőhellyel 5 bölcsődei csoport működik, egy bölcsődei
csoportban legfeljebb 12 kisgyermek nevelhető, gondozható, kivéve, ha a bölcsődei
csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét (ekkor lehet tizennégy
fős is a csoport), vagy sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek. Ilyen esetben, ha
egy sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb tíz gyermek, ha kettő
sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb nyolc gyermek, ha három-hat
sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, akkor legfeljebb hat gyermek nevelhető,
gondozható. Az NM rendelet alapján a bölcsődében bölcsődei csoportonként
kisgyermeknevelő munkakörben 2 főt kell foglalkoztatni, továbbá bölcsődei
egységenként, egy vagy két csoport esetén bölcsődei dajka munkakörben 1 főt kell
alkalmazni, de ez utóbbi előírás tekintetében 2017. december 31-ig van határidő a fent
említettek szerint.
Az új bölcsődei csoport indítása esetén a bölcsődei férőhelyek száma legfeljebb 12
férőhellyel bővíthető. A bölcsődei csoport indításához szükséges helyiségek
rendelkezésre állnak, hiszen a Szivárvány Óvoda kihelyezett óvodai csoportjának
megszüntetése óta az óvodai csoport által használt épületrész üresen áll, azonban a
közegészségügyi előírásoknak megfelelően a gyermekmosdó teljeskörű felújítása
szükséges, továbbá az NM rendeletben előírt tárgyi eszközöket és a személyi
feltételeket is meg kell teremteni. Az új bölcsődei csoport indítása esetén a szakmai
létszám 2018. január 1-jétől kisgyermeknevelő munkakörben 2 fővel bővülne.
Az önkormányzat a bölcsőde épületének felújítására pályázatot nyújtott be a TOP1.4.1-16 kódszámú „A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívásra, a
pályázatban a bölcsődei férőhelyek 12 férőhellyel való bővítését, azaz egy új bölcsődei
csoport indítását vállaltuk. A pályázat elbírálásáról és a támogatói döntésről értesítést
még nem kaptunk, de a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem javasolta
támogatásra a pályázatot, ezért a bölcsőde felújítását az önkormányzat fejlesztési
hitelből valósítaná meg, az óvodákat és bölcsődét érintő tervezett beruházásokat
taglaló előterjesztés a képviselő-testület jelen ülésének napirendjén szerepel.
A bölcsődei csoport indításához a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett
adatainak módosítását és a férőhelyek számának 12 férőhellyel való emelését kell
kérni a Tolna Megyei Kormányhivatalnál, továbbá az új férőhelyek után a központi
költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételéhez a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási
rendszerbe történő befogadást is kérelmezni kell. A szolgáltatói nyilvántartásban az új
férőhelyek bejegyzéséhez igazolni kell, hogy az engedélyes a jogszabályban előírt
tárgyi és személyi feltételeknek megfelel.

4

A bölcsődevezető kérelmét a két sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére és
gondozására tekintettel 2017. szeptember 1-jétől egy fő bölcsődei dajka munkakörben
való felvételéhez támogathatónak tartom, ezért javaslom a bölcsőde szakmai létszámát
egy bölcsődei dajka munkakörrel bővíteni. Mivel a bölcsődei férőhelyek emeléséhez
további feltételek megteremtése szükséges, meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat
a feltételeket meg tudja-e teremteni és a többletfinanszírozást tudja-e vállalni, a
vizsgálat eredményétől függően pedig a képviselő-testület a 2017. szeptemberi rendes
ülésén dönthet a bölcsődei férőhelyek emeléséről, intézmény alapító okiratának ezzel
összefüggő módosításáról.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
Határozati javaslat
bölcsődei szakmai létszám emeléséről és bölcsődei férőhelybővítés
megvizsgálásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi 2017.
szeptember 1. napjától a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje
szakmai létszámának egy bölcsődei dajka munkakörrel való bővítését és a szakmai
létszámot összesen 13 főben állapítja meg. A Képviselő-testület a
létszámbővítéshez szükséges fedezetet az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében biztosítja.
2. A Képviselő-testület előzetesen támogatja a Dombóvári Szivárvány Óvoda
Tündérkert Bölcsődéjében a bölcsődei férőhelyek 2018. január 1-jétől egy
csoporttal, 12 férőhellyel való bővítését. A Képviselő-testület felkéri Kiss Béla
alpolgármestert, hogy vizsgálja meg, miszerint a bölcsődei férőhelybővítés
jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételei megvalósíthatóak-e, és a
bölcsődei férőhelyek bővítésére vonatkozó javaslatot a vizsgálat eredményével
együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2017. szeptemberi rendes ülés
Felelős: Kiss Béla alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Szabó Loránd
polgármester
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