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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, valamint a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 
intézményvezetői kiértékelték az intézmények kihasználtsági mutatóit, amelynek alapján az 
alapellátás biztosításán túl a szabad férőhely kapacitás kihasználása érdekében időszakos 
gyermek felügyelet szolgáltatás bevezetésére tettek javaslatot az önkormányzatunk felé.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény VI/C. 
Fejezetében foglalt rendelkezések alapján:

A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, 
nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek 
szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a 
gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti 
munkavégzést is, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 
részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint 
szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 
betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni

A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, 
törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának 
igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő 
gyermek is.

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

> akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
> akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
> akinek a szülője, töfvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud 

gondoskodni

A gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően -
> a bölcsődei ellátás,
> a napközbeni gyermekfelügyelet, és
> az alternatív napközbeni ellátás.

A bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell 
biztosítani.
Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi 
bölcsőde. Bölcsődei ellátás két etében a sajátos nevelési igényű gyetmek, valamint a kutai 
fejlesztésre és gondozást a jogosult gyet mek nevelése és gondozása is végezhető.

A bölcsődei ellátás keretében a fentiekben szabályozott ellátáson túl - szolgáltatásként - 
speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más 
gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. IV. 30. NM. rendelet 
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40. §-ában foglalt rendelkezések alapján a gyermekvédelmi törvényben szabályozott 
szolgáltatások biztosítása nem veszélyeztetheti a bölcsődei ellátás keretében kötelezően 
nyújtandó ellátás biztosítását.

Az alapellátáson felül a fentiekben részletezett szolgáltatásokért külön térítési díj kérhető, 
amit a helyi rendeletben szabályozni szükséges.

Az időszakos gyermekfelügyelet a gyermek számára a szülő által igényelt alkalommal és 
időtartamban, az e célra kialakított csoportban vagy a bölcsődei ellátást nyújtó bölcsődei 
csoport üres férőhelyein nyújtható szolgáltatás.

Ha a bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtják a szolgáltatást, a bölcsődei ellátást és a^ 
időszakos gyermekfelügyeletet azonos időben igénybe vevő gyermekek száma nem haladhatja 
meg az egy bölcsődei csoportban ellátható gyermekek maximális számát. (2év alatt 12 fő, 2 év 
felett 14 fő .amennyiben biztosított a csoportszoba mérete, amely 3m2 gyermekenként)

Az időszakos gyermekfelügyeletet azok a szülők vehetik igénybe

> akik részmunkaidőben dolgoznak, munkát kei esnek, idegen nyelvet tanulnak, 
átképzésen, iskolarendszerű képzésen vesznek részt és gyermekük napközbeni 
felügyeletét nem tudják megoldani.

A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján a bölcsődei ellátást biztosító 
intézmény helyi szakmai programot készít.

Az időszakos gyermekfelügyeletre vonatkozó rendelkezéseket mindkét intézmény beépítette a 
Szakmai Programjába annak érdekében, hogy a szolgáltatást biztosítani tudja az igénylő 
szülő számára.

Az időszakos gyermekfelügyelet hétköznapokon a bölcsődei nyitva tartási időben kérhető

Az időszakos gyermekfelügyelet délelőtti félnapos, vagy egésznapos időtartamban 
igényelhető, külön térítés ellenében lehetőség van az étkezés igénybe vételére is.

Az ellátás nem kötelező jellegű többletszolgáltatás, amelyhez az intézmények nem kapnak 
normatív támogatást.

A szolgáltatás bevezetése érdekében figyelemmel a szolgáltatási tartalomra -minőségi 
játékkészlet, szakemberek által biztosított nevelés-gondozás, étkezés biztosítása- az alábbi 
térítési díjra teszek javaslatot

Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díjára vonatkozó javaslat:

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató alapellátáson túli szolgáltatásaiért 
legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető.

Játszócsoport-gyermek a szülővel együtt 1200 Ft/fő/alkalom,
testvérek esetén (2-3 fő): 1000 Ft/fő/alkalom

Fizetési mód: készpénzes befizetés a szolgáltatás helyszínén (készpénzes számla ellenében )
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Időszakos gyermekfelügyelet beszoktatási időtartamban (maximum 5 nap)

> 200 Ft/alkalom

Beszoktatási időszak után szülő nélkül történő tartózkodás:

> Délelőtti tartózkodás lOOOFt/alkalom,

> Egésznapos tartózkodás 2000Ft/alkalom

A fentiekben részletezett időszakos gyermekfelügyelet térítési díjára vonatkozó 
rendelkezéseket a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési dijakról szóló 2/2015.(11.00.) számú 
önkormányzati rendeletben szükséges szabályozni, amelyet önálló előterjesztésben terjesztek 
elő.

Az 1997. évi XXXI. törvényben foglalt rendelkezések alapján a fenntartó dönt az intézmény 
alapitó okiratáról, valamint jóváhagyja az intézmény Szakmai Programját, Szervezeti és 
Működési szabóivzatát.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztett határozati 
javaslatok elfogadására

Gödöllő, 2020. október J.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

A Képviselő-testület a Gödöllői Egyesített Palotákért Bölcsőde Szakmai Piogt untját, 
Szervezeti és Működési Szabályzatát és mellékleteit jelen határozat mellékleteként jóváhagyja.

HATÁROZATI JAVASLAT II.

A Képviselő testület a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde Szakmai Programját, Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és mellékleteit jelen határozat mellékleteként jóváhagyja.
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