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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. november 22-i ülésére 

2. napirend: 
 
Tárgy: Bölcsődei helyek átalakításával kapcsolatos döntés 
 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester 
 
Előkészítő:   Rizmajer Ildikó Intézményvezető 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
Javaslat az intézményben megvalósítható bölcsődei ellátásra 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
A ,,Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde (székhely: 2367 
Újhartyán Béla gödör 3.) jelenleg 195 gyermekférőhely engedéllyel rendelkezik. Ez a 
következőképpen alakul: 
6 db 51 m2-es gyermekcsoport szoba: 6x25 fő gyermek fogadására engedélyezve 
2 db 48 m2-es gyermekcsoport szoba: 1x 20 fő gyermek fogadására engedélyezve  
                                                              1x 25 fő gyermek fogadására engedélyezve 
Összesen 8 gyermekcsoportban 195 gyermek férőhely van. 
 
Jelenleg a 20 főt fogadó gyermekcsoport az ,,Egységes Óvoda-bölcsőde” funkciót betöltő 
helyiségünk, ahol 5 fő 2 éves és 15 fő 3 évet betöltött óvodás ellátása zajlik. 
2017-18. nevelési évtől megszűnik ez a működési forma, viszont Fenntartói kötelezettséggé 
vált a 3 év alatti gyermekek ellátása, ha a településen 40 fő feletti az ezen korúak száma. 
Újhartyánnak kötelező feladat ellátási helyzetben van. 
Ha szükséges a ,,Gyermekvár”-ban megoldani ezt a funkciót, a mini bölcsőde típusú 
feladatellátást zökkenőmentesen lehet biztosítani, mert jelenleg is adottak ehhez a személyi-
tárgyi-konyhai feltételek.  
 
,,Mini bölcsőde” :  
Csoport létszám:max. 8 gyermek lehet ( normatíva: 494.100 Ft/gyermek) 
Személyi feltétel: 1 szakképzett kisgyermeknevelő 
                              1 fő bölcsődei dajka 
Működési engedélyt kell kérni. 
Nincs bölcsődei szabvány előírás, tehát nem kell építészetileg, berendezésileg átalakítani. 
Fenntartója lehet Önkormányzat. 
 
Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján megoldást jelent egyelőre a 8 fő bölcsődés 
fentiekben leírt fogadása, mert a 2,5 éves gyermekeket már óvodai státusszal is fel tudjuk 
venni, tehát a ,,Mini bölcsőde”-ben 20 hónapos kortól 2,5 éves korúakat tudunk felvenni. Az 
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országos statisztikai adat, a tapasztalatok alapján a Szülők legkorábban 18 hónapos korú 
gyermekük számára igénylik az intézményes ellátást. 
 
Gongozási díj: A bölcsődék gondozási díjat számolnak a velük jogviszonyban állóknak. A 
gongozási díj kiszámítását törvény szabályozza. 
 
Étkezés: Napi 4 alkalommal szükséges biztosítani étkezést, melyet az épületkomplexumban 
lévő főzőkonyha teljesíteni tud személyi változás nélkül, kis értékű eszközbeszerzés mellet ( 
húsdaráló) 
 
Intézkedési javaslat: 
- Intézményi erőforrások, személyi és tárgyi feltételek vizsgálata,  
- működési engedély igénylése 
- Alapító okirat módosítása ( név, többcélú intézmény) 
- Intézmény nevének változtatása ( Egységes Óvoda Bölcsőde miatt)  
Javaslatom névre a Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde Újhartyán és javaslom 
a rövidített név használatát is: Gyermekvár Újhartyán 
 
 
 
Tisztelettel:                                                              Rizmajer Ildikó       
                                                              intézményvezető tanügy-igazgatási szakértő 
 
2016-11-10. 
 
 


