
12. napirendi pont 
 

Nyirád Község Önkormányzata  
Polgármester 

8454 Nyirád, Szabadság u. 3. 
Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 

e-mail: hivatal@nyirad.hu 
 

 
Ügyszám:  133-34/2017. 
 
Előterjesztő:  Nagy Gábor polgármester 
Előkészítette:  Lovasi Erika jegyző 
   Inhófné Szabó Adrienn igazgatási ügyintéző 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2017. március 23-i nyilvános ülésére 
 
 
 
Tárgy: Bölcsődei ellátás megoldási lehetőségeinek megtárgyalása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

„A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló” 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet 2017. január 1-jétől kötelezi a helyi önkormányzatokat, hogy adott feltételek 
teljesülése esetén (legalább 5 szülő kéri a bölcsődei férőhely biztosítását, és/vagy 40 fő 3 év 
alatti gyermek él a településen) kötelezően biztosítsa területén a bölcsődei elhelyezést.  
Községünkben jelenleg nem megoldott a bölcsődei férőhelyek biztosítása annak ellenére, 
hogy 46 fő 3 év alatti gyermek él községünkben. Önkormányzatunk a TOP-1.4.1-15 pályázat 
keretében pályázatot nyújtott be tavaly áprilisban egy 12 fős bölcsőde létrehozására, e 
pályázat elbírálása még nem történt meg. Amennyiben pályázatunk támogatásban részesül, 
átgondolást fog igényelni annak elfogadása, mivel a jelen jogszabályi és finanszírozási 
környezet komoly terheket ró a bölcsődék fenntartói számára.  
„A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló” 15/1998. (IV. 30.) NM 
rendelet nemcsak óvodai intézmények fenntartásával engedi teljesíteni a férőhelyek 
biztosítását, hanem többek között családi bölcsődékkel is. Ahol 5-6 kisgyermek napközbeni 
felügyeletét lehet ellátni állami normatíva igénybevételével (350.000 Ft/gyermek/év).  
Tudni kell ehhez, hogy az intézményi bölcsődei forma esetén csoportonként maximum 12 
kisgyermek ellátása lehetséges.  
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy megvizsgálja 
településünk vonatkozásában a bölcsődei férőhelyek biztosításának lehetőségeit, esetleges 
családi bölcsődék létrehozásával. Erről a következő testületi ülésre előterjesztést nyújtson be.  
 
 
 



Határozati javaslat: 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……. határozata 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
megvizsgálja településünk vonatkozásában a bölcsődei férőhelyek biztosításának 
lehetőségeit, esetleges családi bölcsődék létrehozásával. 

 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
Határidő:  2017. április 30.  

 
 
Kérem a Képviselő-testület Tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
Nyirád, 2017. március 14. 
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