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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2014. április 24-én tartandó ülésére 

A „Picur” Családi Napközi létrehozásáról 

 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt időszak jogszabályváltozásai miatt már érzékeljük azt, hogy a GYED extra 

bevezetése kapcsán egyre több, kisgyermekét otthon nevelő anyuka megy vissza a 

munkahelyére dolgozni, és emiatt szeretné igénybe venni a bölcsődei ellátást. 

 

A bölcsőde jelenleg 24 gyermek gondozására rendelkezik működési engedéllyel, amit a 

szigorú nyilvántartási és finanszírozási szabályok miatt nem lehet túllépni.  

 

A szociális és egészségügyi bizottság a 2014. február 12-ei ülésén tárgyalta a bölcsőde 

bővítésének lehetőségeit.  

 

A bizottság az mellett foglalt állást, hogy a - 2014. április 23-25-ére kiírt - bölcsődei 

előjegyzés eredményének ismeretében térjünk vissza a témára. Akkor láthatjuk, hogy 

szeptembertől hány gyermeket kell felvenni a bölcsődébe. 

 

Az előkészítési munkák során előzetes szakhatósági állásfoglalást kértünk a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivataltól, mely adott esetben befogadó nyilatkozatot ad ki, mely 

alapján a kérelmező engedélyes bekerülhet a finanszírozási rendszerbe. 

 

Sajnos a szakhatóságtól elutasító határozatot kaptunk, kérelmünket nem fogadták be, így 

bölcsőde létszámbővítésére 2014-ben nem kaphatunk finanszírozást 

 

A bölcsődei előjegyzés eredményeként 27 előjegyzési kérelmet tart nyilván a bölcsőde, 

melyeket sajnos szeptemberben is csak részben tudunk kielégíteni. Szeptemberben előre 

láthatóan 14 kisgyermek kerül át az óvodába. A teljes ellátás biztosítása miatt keresni kellett a 

leggyorsabb és legmegfelelőbb megoldást, amely megoldás 5 fős családi napközi kialakítása 

lehetne 1-3 éves korú kisgyermekek részére a bölcsőde épületében, ami működési 

engedélyköteles, azért engedélyezési eljárással és kisebb mértékű műszaki átalakítással jár.  

 

Az átalakítás megegyezik a bölcsőde létszámfejlesztése miatt tervezett átalakításokkal. 

 

A családi napközinek csoportszobát kell kialakítani a meglévő raktározás céljára használt - 

jelenleg is jó állapotban lévő - volt óvodai csoportszobából. A csoportszobából 

könnyűszerkezetes válaszfallal le kell választani egy raktárhelyiséget. A leválasztás után is 

marad megfelelő kb. 30 m2 alapterület az új csoport részére. 
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A családi napközi és a bölcsőde közösen használnák a bölcsődei fogadó helyiséget, a mosdót 

és a tálaló helyiséget. 

 

Mivel a jelenlegi mosdó és öltöztető helyiség egy bölcsődei gondozási egységre (2 csoport) 

van kialakítva, a mosdó esetében kisebb átalakításra van szükség ahhoz, hogy a családi 

napközi működésének követelményei módszertani útmutatóban leírt tárgyi feltételeket 

biztosítani tudjuk. Ennek a költségvonzata előzetes számításaink szerint 167.400,- forint. 

A bölcsőde alaprajzát és a fejlesztés tervezett költségvetését mellékeljük az előterjesztéshez. 

 

Természetesen a gondozott gyermekek részére a szükséges bútorzatot, játékokat, étkezési 

eszközöket, fektetőket, textil eszközöket is meg kell venni, ami további kiadást, előzetes 

kalkuláció alapján közel 1M forint költséget jelent. Ezt a költséget jelentősen le tudjuk 

csökkenteni, ha az egyes berendezési tárgyakat az Önkormányzat szakemberei készítik el. 

 

A „Picur” Családi Napközi néven a létrehozással kapcsolatban előzetes szakhatósági 

állásfoglalást kértünk a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól. Kérelmünket pozitívan 

bírálták el. A finanszírozási rendszerbe történő befogadó nyilatkozatot május 12-én 

megkaptuk. Az lőterjesztéshez mellékeltük. 

 

Nagyon fontos, hogy az ÁNTSZ mint szakhatóság az átalakítást és a családi napközi 

létrehozását szakhatósági véleményével jóváhagyja, mert az egyik alapfeltétele annak, hogy a 

működési engedélyt megkapjuk. Az ÁNTSZ illetékes ügyintézőjével előzetesen egyeztettünk. 

Állásfoglalása szerint a terveink szerinti formában kialakításra kerülő családi napközi 

működéséhez hozzá fognak járulni. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatallal, mint engedélyező hatósággal 

az egyeztetés folyamatban van. 

 

A családi napközi létrehozásának személyi feltételei is vannak. Az 5 fő kisgyermekhez két fő 

közalkalmazott gondozói létszám alkalmazása szükséges, akik rendelkezésünkre állnak. Őket 

még be kell iskoláznunk családi napközit működtetők felkészítő tanfolyamára, mely 

függetlenül az egyéb végzettségtől a foglalkoztatás alapfeltétele. 

 

A dolgozók bérét, juttatásait, működési kiadásokat, mely előzetes számítások szerint legalább 

5M forint/év, a normatívából (fajlagos összeg: 268 200 forint/fő x 5 = 1.340.000,- forint/év), 

valamint saját erőből, az önkormányzat mindenkori költségvetéséből biztosítjuk.  

 

A működési engedélyezési eljárás lefutási ideje alapesetben kb. két hónap. Közreműködő 

szakhatóságok: NRSZH, ÁNTSZ, tűzvédelmi hatóság. Amennyiben a bővítés mellett 

döntünk, a műszaki átalakítás és a szükséges eszközök beszerzését követően az engedélyezési 

eljárást azonnal meg kell indítanunk. Természetesen mindent megteszünk, hogy a fent jelzett 

eljárási időt a lehető legrövidebbre szorítsuk, és a családi napközit már augusztus hónapban 

beindítsuk. 

 

 

Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 1-3 éves kisgyermekek 

napközbeni ellátására Füzesgyarmat, Mátyás u. 29 sz. alatti telephelyen „Picur” Családi 

Napközi néven, 5 fős családi napközit hoz létre. A családi napközi gondozó létszámát 2 főben 

határozza meg. Létrehozásának fedezetét a 2014. évi költségvetéséből, a működésének 

fedezetét normatív támogatásból és a mindenkori költségvetéséből biztosítja.  

 



Megbízza a Polgármestert, hogy a szükséges műszaki átalakítást végeztesse el, és a bölcsőde 

működési engedélyének módosításával kapcsolatos eljárást indítsa meg. 

 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Határidő:  2014. június 1. 

   

Füzesgyarmat, 2014. május 20. 

 

 

 

 

 

 Bere Károly  

polgármester 
dr. Makai Sándor 

jegyző 


