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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2020. november 25-i ülésére 

 
 
 

Tárgy: Családi bölcsődék szakmai beszámolója 
 
 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 94.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján az a települési önkormányzat, 
amelynek területén tízezernél több lakos él, bölcsődét köteles működtetni.  
 
2017. január 1. napjától a Gyvt. az alábbiak szerint módosult: 
A Gyvt. 41.§ (3) bekezdése szerint „A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a 
gyermekek életkorának megfelelően – 

a) a bölcsődei ellátás, 
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és 

  c) az alternatív napközbeni ellátás.” 
 
Bölcsődei ellátás az alábbi formákban működhet: 

- Bölcsőde, 
- Mini bölcsőde, 
- Munkahelyi bölcsőde, 
- Családi bölcsőde. 

 
Bölcsőde hiányában a képviselő-testület 2008-tól 2020. december 31-ig családi napközikkel 
(családi bölcsőde, illetve napközbeni gyermekfelügyelet) történő ellátási szerződéssel 
biztosítja a bölcsődei ellátást a lakosság részére. Jogszabály szerint a 10 ezer fő feletti 
településen a családi bölcsőde nem válthatja ki a bölcsődét. 
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A családi bölcsődékkel kötött ellátási szerződés alapján 2020. október 15-ig kellett szakmai 
beszámolót készíteniük az önkormányzat felé. 
 
A családi bölcsőde vezetők a beszámolóikban az alábbi észrevételeket, javaslatokat tették: 

- Tündérkuckó Nonprofit Kft.: kéri, hogy az önkormányzati bölcsőde megnyitását 
követően is átmeneti időszakként tovább támogassa a képviselő-testület a családi 
bölcsődébe beíratott gyermekeket 3 éves korukig. Azzal indokolta, hogy az indulásig a 
szülők kénytelenek a családi bölcsődét választani, a megnyitást követően viszont a 
gyermekeket megviselné az intézményváltás, a szeretett gondozóktól való elválás. 

 
Amennyiben az Önkormányzat a 3. életévét be nem töltött családi bölcsődébe járó 
gyermekeket 3 éves korukig támogatja, az előre láthatólag 5.300 e Ft költséget jelent az 
Önkormányzat részére 2022. júniusig. 
 
 
A családi napközik 2020. évi beszámolói az előterjesztést mellékletét képezik, elfogadásukat 
javaslom. 
 
 

1. számú Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tündérkuckó Nonprofit Kft. 2020. 
évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 

2. számú Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kópé Kölyök Nonprofit Kft. 2020. 
évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 

3. számú Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfelhő Családi Napközi Kft. 
2020. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 

4. számú Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mosolyka Bölcsi Nonprofit Bt. 2020. 
évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
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5. számú Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csodasziget Családi Napközik 
Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2020. november 3. 
 
 
 
             Juhász István 
             polgármester 
 
 
 
 
 


