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Tisztelt Képviselő-testület! 

2012. július hó 1. napjától a Békés Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék 
működési engedélyeinek módosításai szükséges az alábbi indokok miatt, a működtető Békés 
Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet - jelen előterjesztéshez csatolt – 
kérelme alapján. 
 

A Dél-alföldi Operatív Program Szociális alapellátások komplex-, valamint bölcsődék 
önálló fejlesztése című, DAOP-2008-4.1.3.C pályázaton nyert forrás segítségével elkészült 
Békés Város Önkormányzata Földvár Bölcsődéje, amely Békésen, a Fábián u. 25/2. szám 
alatt található. A Bölcsőde 2011. július hó 1. napjától rendelkezik működési engedéllyel, a 
tényleges ellátás nyújtása 2011. augusztus hó 22. napján kezdődött.  
A projekt elsődleges célja az alkalmatlan épületben lévő, gazdaságtalan üzemeltetésű, 
túlzsúfolt 1. számú bölcsőde (5630 Békés, Jantyik u. 29.) megszüntetése, és egy új, nagyobb 
kapacitású, korszerűbb ellátást lehetővé tevő bölcsőde létesítése volt. A projekt során az 
Önkormányzat nyilatkozatban vállalta, hogy az 1. számú bölcsődét az igényeknek 
megfelelően, az új bölcsőde megépüléséig biztosan, majd azt követően még egy évig kívánja 
működtetni.  
A fenntartási idő az 1. számú bölcsőde tekintetében lejárt, és mivel ezen a helyen ellátás 
nyújtása nem történik, ezért a be nem töltött férőhelyek megszüntetése érdekében javasoljuk a 
működési engedély 2012. június hó 30. napjától történő visszavonása iránti eljárás 
megindítását.     
 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes 
szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 21/A. § (2) bekezdése szerint a 
miniszter közleményben teszi közzé a naptári évre vonatkozó kapacitást minden év január 15-
éig, valamint szükség szerint teszi közzé a kapacitásokban bekövetkező változást. Dr. 
Réthelyi Miklós miniszter 2012. január hó 10. napján kiadott, a 2012. évben befogadható 
szociális és gyermekjóléti kapacitások számáról szóló közleménye szerint bölcsőde 
vonatkozásában nincs befogadható kapacitás.  
Mivel az 1. számú bölcsőde működési engedélyének visszavonásával a bölcsődei ellátás 
vonatkozásában valós, elosztható kapacitás keletkezik, célszerűnek látjuk a fenntartásunkban 
lévő bölcsődékben a férőhelyszámot emelni. További indokként szolgál, hogy két 
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bölcsődében rendszeresen az engedélyezett férőhelyszám felett volt a gyermeklétszám, ami a 
2012. március hó 1. napjától bevezetett, 2012. július hó 1. napjától „élesben” működő, 
elektronikus úton teljesített napi jelentési kötelezettség mellett normatíva-elvonást 
eredményez.  
 

A 2. számú bölcsőde (5630 Békés, Bajza u. 1.) 40 fő férőhellyel rendelkezik. A 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) szabályai szerint gyermekcsoportonként maximum 12 
fő, 2 évesnél idősebb gyermekek csoportjában maximum 14 fő gondozható. A bölcsődében 4 
csoportszoba található.  
Javasoljuk a férőhelyszámot 2012. július hó 1. napjától 40 főről 48 főre módosítani. A 
gondozást ellátó kisgyermeknevelők száma az emelt férőhelyszámhoz megfelelő.     
 

A 3. számú bölcsőde (5630 Békés, Rákóczi utca 16.) 40 fő férőhellyel rendelkezik. A 
bölcsődében 4 csoportszoba található.     
Javasoljuk a férőhelyszámot 2012. július hó 1. napjától 40 főről 48 főre módosítani. A 
bölcsődében a kisgyermeknevelők száma alatta marad az ágazati jogszabályban 
meghatározott létszámnak, a jelenleg engedélyezett férőhelyszámhoz egy fő 
kisgyermeknevelő felvétele szükséges, ami elegendő a 48 férőhelyszámhoz is.  
 

2011. július hó 1. napjától 80 férőhellyel kezdte meg működését az 1. számú bölcsődét 
kiváltó Földvár Bölcsőde. A bölcsőde 8 csoportszobával rendelkezik, jelenleg 7 
csoportszobában történik ellátás. A bölcsőde adottságaiból eredően 96 fő két év alatti 
gyermek lenne gondozható, így - a valós, elosztható kapacitást kihasználva - mindenképpen 
indokolt lenne a férőhelyszám emelés.  
Komoly gondot jelent, hogy a bölcsőde jelenleg is az NM rendeletben előírttól alacsonyabb 
kisgyermeknevelői létszámmal működik, és a férőhelyszám emelés további dolgozói 
létszámemelést tesz szükségessé. Az NM rendelet értelmében a bölcsődében 5 vagy több 
gyermekcsoport esetén - az egész bölcsőde tekintetében - további 2 fő kisgyermeknevelőt kell 
alkalmazni. 
Jelenleg 79 fő a gyermeklétszám, 7 csoportszobában történik a nevelés-gondozás, a gondozási 
feladatokat 13 fő kisgyermeknevelő látja el, amely dolgozói létszámban a gyermekcsoportban 
is lévő bölcsődevezető is bele van számolva. A jelenlegi gyermeklétszámhoz viszonyítva 1 fő 
bölcsődevezető és 16 fő kisgyermeknevelő lenne a törvényes működés feltétele, a 
férőhelyszám emelésével további 2 fő kisgyermeknevelő felvétele lenne szükséges.  
A jelenlegi működéshez tehát 4 fő kisgyermeknevelő felvétele azonnal, míg további 2 fő 
felvétele a gyermeklétszám emelkedésével, a nyolcadik csoport indításakor válna 
szükségessé.         
 

2011. szeptember hó 21. napján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala helyszíni hatósági ellenőrzést folytatott a Békés Város Önkormányzata által 
fenntartott bölcsődékben. A személyi feltételek vizsgálata során megállapításra került, hogy 
bölcsődéinkben - 2011. szeptember hó 1. napjától - nincs önálló bölcsődevezető, illetve a 
szakmai létszám a 3. számú bölcsőde és a Földvár Bölcsőde vonatkozásában alatta marad a 
jogszabály által meghatározottaknak. A hiányosságok rendezése érdekében hatósági 
szerződéseket kötöttünk a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával, 
melyekben 2012. december hó 31. napjáig vállaltuk a törvényes működés megteremtését. A 
Földvár Bölcsőde tekintetében pályázati indikátorként is szerepel a 8 csoportszoba 
működtetése, illetve 6 fő alkalmazott felvétele.      
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Az előterjesztéshez csatolt 2. számú melléklet szerint a kisgyermeknevelő munkakör (E5 
kategória) betöltésének költségvonzata bruttó 108.000 Ft/fő/hó + 27% járulék, a 
bölcsődevezető munkaköré (E10 kategória) bruttó 136.000 Ft + 20.000 Ft/fő/hó + 27% 
járulék. 
Fentieknek megfelelően a bölcsődék törvényes működésének megteremtése érdekében, a 
2012. évi költségvetésben gondoskodni kell a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról.   
 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 
18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében a fenntartó köteles kérelmezni a működési 
engedély módosítását, ha a működési engedélyben feltüntetett adatok megváltoznak.  A 
működési engedély módosítását azt megelőzően kell kérelmezni, hogy az intézményt 
elkezdenék a módosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 
   

Határozati javaslatok: 

 
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a fenntartásában lévő    

� 1. számú Bölcsőde (5630 Békés, Jantyik u. 29.) működési engedélyének 
visszavonása ügyében, illetve 

� a 2. számú Bölcsőde (5630 Békés, Bajza u. 1.) vonatkozásában a férőhelyszám 48 
főre történő emelése, 

� a 3. számú bölcsőde (5630 Békés, Rákóczi u. 16.) vonatkozásában a férőhelyszám 
48 főre történő emelése, 

� a Földvár Bölcsőde (5630 Békés, Fábián u. 25/2.) vonatkozásában a férőhelyszám 
96 főre történő emelése  

érdekében szükséges  működési engedély-módosítási kérelmeknek a Békés Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához  történő benyújtásáról, mint a fenntartó 
képviselője gondoskodjon.   
 
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy - a 
bölcsődék törvényes működésének megteremtése érdekében - gondoskodjon a szükséges 
pénzügyi fedezet biztosításáról az Önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére. 
 
Határid ő: intézkedésre azonnal 
Felelős:                   Izsó Gábor polgármester 
                                  
Békés, 2012. április 19. 
 

 Izsó Gábor  
polgármester  

 
Jogi ellenjegyző 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző 








