
Fedőlap

Az előterjesztés   közgyűlés     elé     kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. április 18.

Javaslat férőhelyszám bővítésre a Hétszínvirág Bölcsődében

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. április 16.
pénzügyi bizottság 2019. április 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. április 9.
gazdasági és területfejlesztési bizottság           2019. április 10.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: A  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény
igazgatója  a  megnövekedett  igényre  tekintettel  a  Hétszínvirág  Bölcsőde  (Barátság út  1.)
férőhelyszámának  32-ről  40-re  történő  emelésére  tett  javaslatot,  a  meglévő  csoportok
létszámának növelésével.  A férőhelyszám emelése a legszükségesebb eszközök, bútorok
beszerzése miatt 2019. évben 900.338.- Ft pluszköltséggel járna.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 3873-5/2019.
Ügyintéző neve:  Molnár-Osztrocska Diána Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k. Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -----------
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:  
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2019. április 5. Ellenőrzés dátuma: 2019. április 5.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2019. április 5. Ellenőrzés dátuma: 2019. április 5.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
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Egyéb megjegyzések: -
JAVASLAT

 férőhelyszám bővítésre a Hétszínvirág Bölcsődében

Tisztelt Közgyűlés!

Az  egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  tárgyú  miniszteri  rendeletek  módosításáról  szóló
4/2019.  (II.27.)  EMMI  rendelete  2019.  február  28.  napjával  módosította  a személyes
gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint  személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. § (3)
bekezdését,  amely  a  sajátos  nevelési  igényű,  illetve  korai  fejlesztésre  és  gondozásra
jogosult gyermekek számának egy csoportbeli elhelyezését határozza meg.
A korábbi  szabályozás  szerint  egy  bölcsődei  csoportban  –  a  rendelet  46.  §-a  alapján  -
legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható, ha valamennyi gyermek betöltötte a második
életévét legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. A sajátos nevelési igényű gyermeket
is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 10, a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermeket
ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 6 gyermek nevelhető, gondozható. 
Amennyiben 
a) egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket
látnak el, legfeljebb tíz gyermek,
b) kettő sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket 
látnak el, legfeljebb nyolc gyermek,
c)  három-hat sajátos  nevelési  igényű,  illetve  korai  fejlesztésre  és  gondozásra  jogosult
gyermeket látnak el, legfeljebb hat gyermek nevelhető, gondozható.

A rendelet módosítása következtében:
46. § (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti  esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb
tizennégy gyermek nevelhető, gondozható.
(3)Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha
a) egy  bölcsődei  csoportban  egy  sajátos  nevelési  igényű,  illetve  korai  fejlesztésre  és
gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb tizenegy gyermek,
b) egy  bölcsődei  csoportban  kettő sajátos  nevelési  igényű,  illetve  korai  fejlesztésre  és
gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb tíz gyermek,
c) egy  speciális  bölcsődei  csoportban  három-hat sajátos  nevelési  igényű,  illetve  korai
fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb hat gyermek
nevelhető, gondozható.

A módosítás a szakmai létszámminimum feltéteket nem érintette, továbbra is csoportonként
2 fő kisgyermeknevelő alkalmazását írja elő a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. melléklete.

A  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  (a  továbbiakban:  BID)  Hétszínvirág
Bölcsőde  tagintézménye  látja  el  a  sajátos  nevelési  igényű,  illetve  korai  fejlesztésre  és
gondozásra  jogosult  gyermeket.  Az  intézmény  valamennyi  csoportjában  elhelyezhetők  e
gyermekek, figyelemmel a jogszabályban előírt létszámkorlátokra. A sajátos nevelési igényű
gyermekek ellátásának igénye az utóbbi években megnövekedett. 

A Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  igazgatója  a  megnövekedett  igényre
tekintettel a Hétszínvirág Bölcsőde (Barátság út 1.) férőhelyszámának 32-ről 40-re történő
emelésére tett javaslatot a meglévő csoportok létszámának növelésével (az előterjesztés
melléklete).  Az  így létrehozott  bölcsődei  férőhelyekre  elsősorban  nem SNI-s  gyermekek
kerülnek felvételre, hiszen létszámuk már adott.  A mellettük elhelyezhető gyermekek más
bölcsődében  férőhelyet  szabadítanak  fel,  ahol  viszont  már  elhelyezhető  SNI-s  gyermek,
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figyelemmel  a 15/1998.  (IV.30.)  NM rendeletben meghatározott  3  m2/gyermek alapterület
biztosítására, illetve a figyelemmel a csoportösszetételre.
A  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  (a  továbbiakban:  BID)  intézményben  az
engedélyezett  férőhelyszám 2016.  szeptember  1.  napjától  összesen  376.  A Hétszínvirág
Bölcsőde jelenlegi férőhelyszáma 32, mely 1 db 10 fős csoporttal, 2 db 8 fős csoporttal és 1
db  6  fős  csoporttal  valósul  meg.  A BID  igazgatójának  tájékoztatása  szerint  a  tavasszal
bölcsődei felvételt kérő szülő igényét már csak szeptembertől tudják kielégíteni, a sajátos
nevelési igényű gyermekek ellátását a tavaszi időszakra egyáltalán nem tudják biztosítani. 
A Hétszínvirág Bölcsőde férőhelyszám emelése nem vonja maga után új csoport indítását,
hanem a meglévő gyermekcsoportok létszámát egészíti ki 10 fős csoportokra, ami összesen
8 fővel történő megemelését jelenti, ezért az intézmény igazgatója a bölcsőde engedélyezett
férőhelyszámának emelésére, a működési engedély módosítására tett javaslatot.

A tervezett bővítés előnyei:
 nincs szükség új csoportszoba, kiszolgáló helyiségek kialakítására,
 a szakmai- és a technikai létszám változatlan marad, személyi kiadás többlet nem

jelentkezik,
 az intézmény rezsiköltségében csak elenyésző pluszköltség keletkezik,
 az  étkeztetés  nyersanyagnormájának  költségét  megfizetik  az  igénybe  vevők,  az

ingyenes étkeztetéshez normatív hozzájárulás igényelhető.

A  létszámemelkedés  következtében  a  csoportszobák  felszerelését  azonban  bővíteni
szükséges az a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11. mellékletében meghatározott eszközökkel,
bútorokkal,  amelyek  beszerzési  értéke:  900.338.-  Ft.  A pótolandó  eszközök  felsorolását
Igazgató asszony levele tartalmazza.

A BID igazgatója tájékoztatása szerint az eszközbeszerzésre az intézmény költségvetése
nem nyújt fedezetet, ezért kéri – a férőhelyszám emelése esetén – a költségvetése 900.338.-
Ft összeggel történő megemelését. 

A  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatók,  intézmények  és  hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 27. § (1)
bekezdése  szerint  a  fenntartó  köteles  kérelmezni  az  adatmódosítást,  ha  a  szolgáltatói
nyilvántartásba  bejegyzett  adatok  megváltoznak.  A  28.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a
férőhelyszám  emelésére  vonatkozó  adatmódosítást  a  fenntartónak  azt  megelőzően  kell
kérelmezni, hogy az engedélyest elkezdené az adatmódosítás iránti kérelemben foglaltaknak
megfelelően működtetni. Az adatmódosítás iránti kérelemhez csak a változással összefüggő,
valamint  az  adatmódosítás  során  jogszabály  alapján  vizsgálandó  egyéb  körülményekkel
kapcsolatos – 5. melléklet szerinti – iratokat kell csatolni.

A gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (a
továbbiakban:  Gyvt.)  145.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  szerint  az  állami  fenntartó  központi
költségvetésről  szóló  törvényben  biztosított  támogatásra  való  jogosultságának  feltétele  a
gyermekek napközbeni ellátása esetében az új férőhelyeknek a gyermekjóléti szolgáltatások
területi  lefedettségét  figyelembe vevő,  külön jogszabály szerinti  finanszírozási rendszerbe
történő befogadása (a továbbiakban: befogadás).
A 145. § (2a) bekezdése értelmében a (2) bekezdés alkalmazásában új férőhelyszámnak az
minősül, amelyre a fenntartó a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik befogadással.
A 145. § (2c) bekezdés a) pontja szerint a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell
fogadni az önkormányzati kötelező feladatot ellátó állami fenntartót.
A Gyvt.  94. § (3) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás biztosítása kötelező feladata
önkormányzatunknak,  ezért  a  megemelt  férőhelyszám  után  is  jogosult  lesz  a  központi
költségvetésről szóló törvényben biztosított állami támogatásra.
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A 369/2013.  (X.  24.)  Korm.  rendelet  8.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  engedélyes  –  ha  a
működést  engedélyező szerv későbbi  időpontot  nem állapít  meg – a bejegyzés jogerőre
emelkedésének időpontjától kezdődően működtethető a magasabb férőhellyel.

A férőhelyszám módosítása nem érinti  az intézmény alapító okiratát,  azonban a szakmai
programot módosítani  szükséges.  Az engedélyezési  eljárás időtartamára tekintettel  2019.
szeptember 1. napjától javasoljuk a férőhelybővítést.

Az előterjesztést az előkészítés szakaszában a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
véleményezte és észrevételt nem kívánt tenni.

Az előterjesztést a gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. április 10-én megtárgyalta
és 5:0:0 arányban támogatta azt.
Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. április 9-én megtárgyalta és
egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.
Az előterjesztést a a pénzügyi bizottság, valamint a szociális,  egészségügyi és lakásügyi
bizottság  2019.  április  16-i  rendkívüli  ülésén tárgyalja,  ezért  a  bizottságok véleményét  a
bizottság elnökei a Közgyűlésen szóban terjesztik elő.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
......./2019. (IV. 18.) határozata

a Hétszínvirág Bölcsőde férőhelyszámának emeléséről 

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros
intézmény telephelyeként működő Hétszínvirág Bölcsőde férőhelyszámát 32-ről 40-re emeli
2019.  szeptember  1.  napjától,  így  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény
bölcsődei  férőhelyszámát  összesen  384  férőhelyben  határozza  meg.  A feladatellátást  a
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény továbbra is 5 tagintézményében biztosítja.
A  tagintézmények  férőhely  és  csoportszámát,  valamint  az  egy  csoportban  gondozott
gyermekek számát az alábbiak szerint állapítja meg:

Bölcsőde neve Telephely címe
Csoportok
száma (db)

Férőhely 
(fő)

1 csoportban
gondozott gyermekek

száma (fő)

Zengő-Bongó Bölcsőde Bolyai u. 2. 6 78 12-14

Napraforgó Bölcsőde Kossuth L. u. 7/B. 5 66 12-14

Liszt F. Kerti Bölcsőde Liszt F. kert 18. 5 66 12-14

Hétszínvirág Bölcsőde Barátság u. 1. 4 40 10

Makk Marci Bölcsőde Március 15. tér 11. 10 134 12-14

4



2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pontban  hozott  döntésnek  megfelelően  kezdeményezze  a  Hétszínvirág  Bölcsőde
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai módosítását.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő:   2019. április 30.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hétszínvirág Bölcsőde férőhelyszámá-
nak 1. pontban foglalt emeléséhez – bútorok, eszközök vásárlására – a Bölcsődék Igaz-
gatósága Dunaújváros intézmény 2019. évi finanszírozását megemeli 900.338.- Ft ösz-
szeggel, melynek fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.  15.) önkormányzati
rendelet 5b. melléklet 23.6. Intézményi tartalék sora. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban foglalt
döntést  a  2019.  évi  költségvetési  rendelet  soron  következő  módosításakor  vegye
figyelembe 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a jegyző
- a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
  a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e határozatot a
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatójának küldje meg.
Felelős  :  - a határozat közléséért:

   a polgármester
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
   a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő:    2019. április 30.

Dunaújváros, 2019. április 18.

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság

elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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