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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. április 13-i ülésére 
 
Tárgy: Beszámoló a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei 
Intézményegysége férőhelyének bővítésére tett intézkedésekről  
Iktatószám: LMKOH/107/14/2017. 

 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegységének férőhely bővítésére irányuló 
szülői petíció tárgyában az alábbi 127/2016. (X.20.) határozatot hozta: 

Határozat 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődei férőhely 

bővítése tárgyában az alábbiak szerint dönt: 
a) Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg az előterjesztésben feltárt 

lehetőségeket a szerint, hogy rövid időn belül milyen formában tudná ellátni, 
illetve segíteni az Önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek elhelyezését. 

b) Vizsgálja meg a polgármester, hogy hosszú távon az előterjesztésben 
meghatározott feladat ellátás alternatíváit (mini bölcsőde, családi bölcsőde, 
munkahelyi bölcsőde) hogyan tudja megvalósítani, figyelemmel a pályázati 
lehetőségekre. Az előterjesztés során dolgozza ki az egyes feladat ellátási 
alternatívákhoz tartozó költségvonzatot is úgy, hogy az a bekerülési költségen 
túl tartalmazza a későbbi várható működtetési, fenntartási költségeket is.  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a döntésről a petíciót benyújtókat értesítse. 

A határozatban foglaltaknak megfelelően rövid távú megoldásként a Hírlap újság 2016. 
decemberi számában felhívást tettünk közzé, mely szerint Basky András Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Polgármestere várta azok jelentkezését, akik saját ingatlanukban 
biztosítottak volna helyet és feladat-ellátási szerződéssel elláták volna a bölcsődés korú 
gyermekek gondozását (mini bölcsőde, családi bölcsőde). Vártuk továbbá a vállalkozások 
jelzését a tekintetben, hogy, - akár összefogással is – munkahelyi bölcsőde kialakításában, 
működtetésében gondolkodnak-e, segítve ezzel a munkába visszatérő szülők gyermek-
elhelyezési problémáit.  

Előbbiek közül egyik esetben sem kaptunk pozitív visszajelzést, a munkahelyi bölcsőde 
megvalósítására kiírt GINOP pályázat a napokban kiírásra került.  
 
Mindeközben további egyeztetést folytattunk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztályán dr. Ónodiné Nyisztor 
Enikővel a 2017. január 1. napjától életbe lépő – bölcsődéket érintő – változásokról és 
esetünkben a lehetőségekről.  
Számba véve az Önkormányzat/Társulás által működtethető új ellátási formákat (bölcsőde, 
családi bölcsőde, mini bölcsőde) a mini bölcsőde kialakításának feltételei kerültek 
megvizsgálásra.  
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Tekintettel arra, hogy a szülői petíciót aláírók és a bölcsődei várólistán szereplők között 
voltak átfedések, és az sem volt ismeretes, hogy akik bármelyiken szerepelnek azok valóban 
megfelelnek-e a bölcsődei felvétel feltételeinek, ezért a Bölcsődei Intézményegységben a 
folyamatos felvételi kérelem-benyújtás mellett csoportos beiratkozásra nyújtottunk 
lehetőséget 2017. február 13.-2017. február 14. között 7.00- 16.00 óráig.  A hirdetmény 
megjelent a Hírlap 2017. januári számában, a város minden intézményében, továbbá 
Lajosmizse Város és Felsőlajos Község honlapján. A hirdetményben felhívtuk a figyelmet 
arra, hogy a korábban várólistára feliratkozott gyermekek vonatkozásában is szükséges a 
beíratás, és hogy a felvételi igényeket, csak a beíratott gyermekek vonatkozásában tudjuk 
figyelembe venni.  

A bölcsődei beiratkozásról (Hajdú Zoltánné): 
A csoportos beiratkozás során 20 kisgyermek felvételét kérték a bölcsődébe. A felvételi 
eljárás során megvizsgálva a benyújtott dokumentumokat 2 fő elutasításra került, tekintettel 
arra, hogy a szükséges dokumentumok – még pótlással sem – álltak rendelkezésre.   

(A beiratkozáskor várólistán 14 kisgyermek volt, amelyből a bölcsődei felvételt 9 gyermek 
esetében kérték.)    

A 2017/2018. nevelési év szeptemberétől 23 szabad férőhely áll rendelkezésre, amelyből 
ezidáig 19 került betöltésre. Az engedélyezett bölcsőde férőhelyszám 2017. január 1. napjától 
26 fő, a kisgyermekek felvételéről és csoportba sorolásáról az alábbi jogszabály rendelkezik: 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet 46. § (1)-(2) bekezdése, mely a következők szerint rendelkezik:  

„(1) A bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizenkét gyermek nevelhető, 
gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban 

a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy 
b) sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb 

tizennégy gyermek nevelhető, gondozható.” 

A csoportos beiratkozás során a két évet betöltött gyermekeket gondozó csoportlétszám 14 
fővel megtelt, szabad férőhelyet így gyakorlatilag a 2 év alatti gyermeknek tudunk biztosítani 
(12 fős csoport).  
A gyermekek a 3. életév betöltését követően kikerülnek Intézményünkből, vagy óvodai 
csoportba kerülnek át, vagy (nyári bölcsődei elhagyás esetén) a szülő gondoskodik a gyermek 
felügyeletéről. A folyamatos bölcsődéből történő kikerüléssel, folyamatos felvételt tudunk 
biztosítani.  
  A Képviselő-testület Bizottságainak ülésén, meghatározásra került, hogy vizsgáljuk meg annak 
lehetőségét, hogy a Lajosmizse Mathiász u 2. száma alatti 56/2 hrsz. ingatlanban kialakítható lenne-
e 3 csoportos (21 férőhelyes) minibölcsőde. 

Szilágyi Ödön irodavezetővel elkészítettük - a jogszabályi előírásokat figyelembe véve – az épület 
vázrajz-tervezetét, amely az előterjesztés 1. melléklete. 

Az épület megtekintésére és előzetes szakvélemény kiadására kértük fel az alábbi szerveket:   
1.) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi 
 Főosztály (6000-Kecskemét, Halasi út 34.) 
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2.) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Járási Népegészségügyi 
 Intézet (6000-Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) 
3.) Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi 
 Kirendeltség (6000-Kecskemét, Deák F. tér 4.)  
A Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai és a Kormányhivatal Népegészségügyi 
Osztályának munkatársai személyesen megtekintették az ingatlant, az Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály a dokumentumok alapján adta ki nyilatkozatát, amelyek az előterjsztés 2. 
mellékletét képezik.  
A vélemények röviden a következők szerint foglalhatók össze (Szilágyi Ödön): 

 A tervezett beruházás az ingatlanban megvalósítható. Mindhárom előzetes állásfoglalás 
alátámasztja azt, hogy a mini bölcsődei tagintézmény megvalósítható az intézményben, azonban a 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség szemrevételezése során megállapította, hogy tűzfal építése 
szükséges az épületen a hátsó telekhatárok felől, e nélkül szakhatósági engedély kiadására nem 
kerülhet sor, ez azonban a tervezett költségeket körülbelül 8-10 millió forinttal emelné meg, mert a 
tetőszerkezetet teljesen át kell formálni. Az előzetes kalkuláció ezzel a költséggel nem számolt.    

 Javasolt tehát mérlegelni a jelenlegi igényeket, a beruházás esetleges költségeit és átgondolni 
a beruházás megvalósítását.         
Az Önkormányzat feladat-ellátási szerződéssel is elláthatja e feladatot, ennek lehetőségét a 
későbbiekben még indokolt vizsgálni.  

 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 
Lajosmizse, 2017. március 22. 
 

 

 

Basky András sk. 

                                                                                                                     polgármester    
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előterjesztés 1. melléklete 
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előterjesztés 2. melléklete 
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