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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. április hó 8-9-én történt bölcsődei beiratkozás tapasztalatairól a Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
vezetője szóban és írásban is tájékoztatást adott a Hivatal részére. A tájékoztatóban szereplő adatokból az
állapítható meg, hogy jóval az engedélyezett férőhelyszám alatt lesz a bölcsődébe beiratkozó gyermekek
száma szeptember 1-től, és 2014. január 1-től is. A jelenséget részben az magyarázza, hogy az
óvodáskorú gyerekeket az új szabályozás alapján 3 éves koruktól fel kell venni az óvodákba, tehát a
korábbi évekhez viszonyítva több gyermek iratkozott be óvodába, mert a 3. életévüket betöltötték.
Az alábbi táblázatban a bölcsődei férőhelyekre beiratkozott vagy előjegyzett gyermeklétszámot mutatjuk
be. Látható, hogy az összes férőhelyre (192) mindösszesen 104 gyermeket várunk decemberben,
szeptemberben meg csupán 89 főt, amely számok alapján a feltöltöttség decemberben 56,7 %,
szeptemberben pedig 46,3 %. A számok alapján egyértelmű, hogy az egyik 48 férőhelyes bölcsőde
fenntartása nem ésszerű, hiszen a megmaradó 2 bölcsőde 144 férőhelyére is mindösszesen 104 gyermek
jutna.
A Földvár Bölcsőde pályázati forrásból épült, a pályázatban azt vállalta az Önkormányzat, hogy a létszám
a fenntartási időszak alatt 80 fő alá nem csökken. A beiratkozási adatokból az is látszik, hogy a Földvár
bölcsődébe 45 gyermeket írattak be, tehát szükség lesz további gyermekek átirányításra, annak érdekében,
hogy a 80 fős fenntartási kötelezettségünknek eleget tegyünk.
A fentiek alapján belátható, hogy a bölcsődei struktúrán változtatni kell, mindenképpen indokolt
megvizsgálni, hogyan lehet a működtetést ésszerűsíteni.
Bölcsődék várható feltöltöttsége
Intézmény
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1. Bölcsődei férőhelyek csökkentése, intézménybezárással

A Földvár Bölcsőde átadásával és a működési engedélyek módosításával a bölcsődei férőhelyek

száma 120-ról 192-re nőtt. A korábbi évek férőhelyhiánya alapján joggal feltételeztük, hogy a bővítésre
ilyen mértékben is szükség van, az elmúlt rövid időszak tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy az igény
valójában csak érdeklődést jelentett. Jelenleg 126 gyermek jár bölcsődébe és 20 előjegyzett gyermekről
tudunk. Ezek alapján az egyik 48 férőhelyes bölcsőde (Bajza u., vagy Rákóczi u.) működésére nincs
szükség. A bölcsőde bezárása 14 fő létszámcsökkentéssel járna, illetve egy épület dologi kiadásainak
megtakarításával.
A Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde áttekintette a lehetőségeit és arra a megállapításra jutott, hogy a
létszámcsökkentést úgy tudja végrehajtani, hogy
 nyugdíjazásokkal csökken a létszám,
 a megmaradó bölcsődékben a nyugdíjba menők helyét a felszabaduló létszámmal tölti fel,
 a határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítja meg,
 megfelelő végzettség esetén a nyugdíjazás miatt megüresedő óvodai álláshelyeket is bölcsődei
dolgozókkal tölti fel.
Megszüntetésre a Bajza vagy a Rákóczi utcai bölcsőde kerülhet. A tárgyévi és a következő évi
megtakarítás mértéke szinte megegyezik mind a két bölcsődénél. Nincs megtakarítás az élelmezési
kiadásoknál, mert a gyermekeknek étkezni kell, nem csökken a térítési díj összege és változatlan marad az
igényelt normatíva is. A költségvetési megtakarítás egy intézményegység bezárása esetén optimális, mert
a személyi juttatások és működési kiadások úgy csökkenthetők, hogy a bevétel nem változik.
Ellentétes érvek szólnak egyik vagy másik mellett:
 a legkevesebb gyermek a Rákóczi utcai bölcsődében van, ez a létszám maradéktalanul elfér a
Földvár Bölcsődében.
 a két azonos méretű bölcsőde közül a Bajza utcai fenntartási költsége lényegesen magasabb, így
annak megszüntetése járna nagyobb megtakarítással, itt azonban több a gyermek.
Kérem a képviselő-testületet, hogy kellő mérlegelés után e kérdésben is döntsön. Az intézményi
átszervezés célszerű időpontja 2013. július, amikor mindkét 4 csoportos bölcsőde zárva van.
Bármelyik intézményegység bezárásával a várható megtakarítás 2013-ban 10.389 EFt, a 2014. (teljes)
évre 34.133 EFt. Az intézményegység bezárásával 2013. június 30. nappal a fel nem használt
előirányzatok zárolásáról intézkedünk, ennek hatása a 2013. I. félévi költségvetési rendeletmódosításnál
jelenik meg. Egyidejűleg intézkedni kell a bezárt intézmény egység működési engedélyének
visszavonásáról is.
2. Bölcsődei férőhelyek csökkentése a csoportok számának csökkentésével
A Képviselő-testület számára mindenképpen mérlegelendő további szempontokra hívjuk fel figyelmet.



A Földvár Bölcsőde férőhelye 80 fő, amit a pályázat fenntartási ideje alatt fel kell tölteni
gyermekkel.
Amennyiben egy bölcsödét bezárunk, az véglegesnek tekinthető, ugyanis ha a születések száma az
elkövetkezendő években annyira megnőne Békésen, hogy szükség lenne újabb férőhelyekre és
ezért a bezárt bölcsödét újra meg kell nyitni, akkor újból működési engedélyt kell kérni rá, és azt
már csak olyan feltételekkel lehetne, mintha újat építenénk. Vagyis egy esetleges újranyitással
több MFt forrást kell majd biztosítani a felújításra és a korszerű berendezésekre.

A fentiek miatt megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy mennyi kiadás megtakarítás érhető el, ha a "kis"
bölcsődékben jelenleg működő 4-4 csoport számát a Képviselő- testület 2013. július 1. napjával 2-2
csoportra csökkenti. A jelenleg 48-48 férőhelyre így bölcsődénként 24-24 gyermek vehető fel, ami
elegendő a beiratkozott gyermekek számát tekintve.
A jelenlegi beiratkozási és előjegyzési statisztika azt mutatja, hogyha kötelező mértékben feltöltenénk a
Földvár Bölcsödét 80 főre, a megmaradó 2-2 csoportra csoportonként 3-4 gyermek jutna. Amennyiben a
Földvár Bölcsődét nem tudjuk a kívánt létszámra feltölteni, az indikátorokat teljesíteni, felmerülhet a
támogatási összeg visszafizetésének veszélye is.
Ebben a megoldásban a megtakarítás lényegesen kevesebb, mert csupán 1-1 csoporthoz tartozó 2-2 fő
gondozónő létszámcsökkentése a megtakarítás, összesen 8 főé.

Az Óvoda közlése szerint a 8 főhöz kapcsolható megtakarítás 12 hónapra 13.898 EFt, 2013-ra kb. 6.949
EFt várható.
A közüzemi díjakhoz kapcsolható kiadások abban az esetben csökkenhetnek szerény mértékben,
ha az üres csoportszobák használaton kívül maradnak és a fűtésük szakaszolható.
A fenti megoldás egyetlen előnye, hogy bölcsőde nem kerül bezárásra, és kevés adminisztrációval
a létszám szükségszerűen bővíthető lesz.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a jelenleg felvett gyermekek egy részének a szülei nem dolgoznak,
de a gyermek mégis bölcsődébe járhat, mert van férőhely. Amennyiben a gyermeklétszám jelentősen
megnőne városunkban, akkor - szigorúan a jogszabályi követelményekhez ragaszkodva - a bölcsődei
felvétel során azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket kell előnyben
részesíteni, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Több éves statisztikát, a születések számát figyelembe véve – amely vagy stagnál, de inkább csökken
– nem várható a bölcsődei elhelyezések iránt radikális növekedés, melyet a megmaradó kapacitással ne
tudnánk biztosítani.
A racionális és a pénzügyi érvek a bölcsőde bezárás mellett szólnak, ezért kérjük a T. Képviselőtestülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában lévő ……. számú
Bölcsőde (székhely: 5630 Békés, ……… u. …. szám) 2013. június hó 30. napjával való
bezárásáról dönt, és
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési engedély visszavonása ügyében a Békés
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalánál, mint a fenntartó képviselője eljárjon.
3. Felkéri a polgármestert, hogy az üresen maradt önkormányzati ingatlan további
hasznosításának lehetőségeit vizsgálja meg.
Békés, 2013. április 18.
Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző
Pénzügyi ellenjegyző

