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ELÖTERJESZTÉS

Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
2022. június 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/6406-1/2022. Tárgy: Javaslat a bölcsődei beiratkozás idöszakának és a
bölcsöde heti vagy éves nyitvatartásÍ Ídejének meghatározására

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméröl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt. ) 43. § (1) bekezdése szerint "A bölcsöde olyan bölcsödei ellátást nyújtó intézmény,
amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődeí nevelés-gondozás országos
alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által,
akár több csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést. " A 42. § (1) bekezdése szerint "A bölcsődei
ellátás keretében - ha e tör^ény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását
kell biztosítani."

A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdése szerint a ^ölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától
nevelhető és gondozható
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,
b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek
esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
ca)január 1-je és augusztus 31-e között tÖlti be, az adott év augusztus 31-éig,
cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következó év augusztus 31-éig, ha a szülő,
törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei
ellátás keretében kívánja megoldani.
(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem
érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében
gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követó augusztus 31-éig.
(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig
vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.
(4) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján
egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható."

Dunavarsány város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező, életvitelszerűen Dunavarsányban élő gyermek vehető fel az intézménybe.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédeüm intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és imiködésük feltételeiröl szóló 15/1998. (IV. 30. ) NM rendelet módosításáról szóló
6/2016. (III. 24. ) EMMI rendelet szerint a bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell
elsősorban biztosftani, akiknek szülei, ncvclíii, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci
részvételt segitő programban, képzésben való részvételük vagy egyéb ok miatt a gyermek
napközbeni cllálásáról nem tudnak gondoskodni.



A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylö szülője/törvényes képviselője
kérelmére történik.

A bölcsődei felvételnél előnyt élvez különösen az a gyermek:
akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkezö hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi
állapotú) szülöje nevet,
akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három föt meghaladja,
akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásáról megfelelő szinten
nem képes gondoskodni,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre Jogosult gyermek, akÍnek szülöje vagy más
törvényes képviselöje igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll,

A gyermek bölcsődébe történő felvételét kezdeményezheti:
a gyermek szülöje/törvényes képviselöje
a gyermek szülöje/törvényes képviselöje hozzájárulásával:
- a körzeti védönö,

- a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
- a szociális, illetve családgondozó,
- a Gyermekjóléti szolgálat,
- a gyámhivatal.

A bölcsödei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetöjéhez kell benyújtani.

A felvételi eljárás rendje:
Az intézmény vezetöje a nevelési év vonatkozásában évente egy időszakban hirdet meg felvételt a
bölcsödei ellátás igénybevételére, a nyomtatvány letölthető az intézmény honlapjáról
/bobitatunderovi. hu/. A Felvételi kérelem nyomtatványát a szülő/törvényes képviselő az intézményben
a beiratkozáskor tölti ki. Az intézmény vezetöje a beérkezett Felvételi kérelem nyomtatvány alapján
regisztrálja ajelentkezőket. A felvéteiröl a Felvételi bizottság dönt a törvényi elöírások betartásával. A
döntés eredményéröl az intézményvezető írásban - email felületen, eimek hiányában, postai levélben -
értesiti a kérelmet benyújtó szülöl/törvényes képviselőt.

Felvételhez szükséges dokumentáció:
. "Felvételi kérelem" nyomtah^ány kitöltése (intézmény adja vagy letölthetÖ az intézmény

honlapján: (bobitatunderovi. hu)
. Születési anyakönyvi kivonat (gyermek)
. Munkáltatói igazolás
. mindkét szülö/törvényes képviselő, annak hiányában szándékayilatkozat miuikáltatótól, kezdési

idöpont megjelölésével [a gyermek szülöje/törvényes képviselöje a felvételi kérelem
benyújtását követo 30 napon belül (de legkésöbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését
megelöző 2 héttel) munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendö munkáltatójának
igazolását arról, hogy a szülö nála alkalmazásban fog állni] igazolja, hogy munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyban áll

. Vállalkozó szülő/törvényes képviselö esetén nyilatkozat arról, hogy a munkavégzés napi hány
órában történik

A szülö nappali tagozaton tanulói/hallgatói jogviszonya esetén az oktatási intézmény
iskolalátogatási igazolása
Orvos által kiállított igazolás arról, hogy a szülö orvosílag ígazolt állapota alapján a gyermeke
napközbeni ellátását csak részben tudja biztosítani
Tartós betegség igazolás (szükség esetén)
Egyéb egészségügyi adatok (sajátos nevelési igény, korai fejlesztésre jogosultság, allergia,
folyamatosan szedett gyógyszer stb.)
Oltási könyv (gyermek)
TAJ-kártya (gyennek)



Kérem a Tisztelt ICépvÍselö-testületet, hogy az elöterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és az
Íntézményvezetö általjavasolt Ídöpontokat tartalmazó határozatijavaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati "avaslatok;

1. Dunavarsány Város OnkormányzatánakKépviselő-testülete
a) a Dunavarsányi Ovoda-BSlcsőde Tündérország Bölcsődéjében a gyermekek bölcsődébe

történő felvételének időszakaként a 2022. augusztus 3-5. közötti napokat határozza meg,
b) felkéri az Intézményvezetőt a bolcsődében történő beiratkozásról szóló közlemény

közzétételére az önkormányzat honlapján, illetve a bölcsőde honlapján, valamint helyben
szokásos módon.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsányi Ovoda-BöIcsőde Tündérország Bölcsődéjében a heti nyitva tartási időt a

2022/2023-as nevelési évben hétfőtől péntekig 6.30-17.30-ig,
b) az éves nyitva tartási időt a Dunavarsány, Habitat utca 30. szám alatti intézmény

használatbavételi és műkodési engedélye véglegessé válásának időpontjától - 2023.
augusztus 31-ig határozza meg, oly módon, hogy az Intézményvezető által előre
meghatározott rend szerint a Bölcsőde a nyári időszakban is nyitva tart.

c) felkéri az Intézményvezetőt, hogy a Bölcsőde 2023. évi nyári nyitva tartásáról
közleményben tájékoztassa a szülőket.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készítette: Fenyvesi-Jóri Teréz intézmény-felügyeleti ügyintézö

Dunavarsány, 2022. június 3.

Gergőiifé Varg * ündi^

polgármest (^

^ ^

Az előterjesztés törvényes:
^. CJ í, -s

dr. Szilágyi <>s
jegyzo ^eyzo


