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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat együttműködési lehetőségre a Szederinda Családi Napközit 

működtető Mosolygó Gyerekek Nonprofit Kft-vel, budakalászi 
bölcsődés korú gyermekek ellátásának közös finanszírozására 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-ei ülésén napirendre tűzte a Szederinda 
Családi Napközit működtető Mosolygó Gyerekek Nonprofit Kft. 2012. augusztus 
28-án kelt kérelmét, amelyben együttműködési lehetőséget ajánlott a kalászi 
gyermekek napközbeni ellátására. 
A Képviselő-testület a szeptember 27-ei ülésén az alábbi határozatot hozta: 

„274/2012.(IX.27.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei férőhelyek bővítése 
és a bölcsődei ellátás formájának szélesítése érdekében lehetővé teszi, hogy a 
bölcsődés korú gyermekek ellátásra az önkormányzati fenntartású Bölcsőde mellett 
alapítványi fenntartású intézményekben is legyen lehetőség. A Mosolygó Gyermekek 
Nonprofit Kft. által működtetett Szederinda Aprók Háza intézménnyel történő 
lehetséges együttműködés érdekében felkéri az Alapítvány vezetőjét, hogy mutassa be 
az egy főre eső finanszírozás paramétereit, s tegyen konkrét javaslatot az 
együttműködés pénzügyi megvalósítására. A Képviselő-testület ennek ismeretében 
határoz az együttműködésről, és biztosít keretet a 2013. évi költségvetési 
rendeletében.  

Határidő: 2012. november 2. 

Felelős: polgármester, alapítvány elnöke” 
 
A családi napközit működtető nonprofit kft. vezetője – Vidák Valentina – a kt. 
határozatnak megfelelően kidolgozta az együttműködés lehetséges paramétereit, 
amely az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 
 
Előzmények: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Csodabogár 
Közoktatási Alapítvánnyal 2012. január 1. napjától 20 bölcsődei férőhely 
finanszírozására, gyermekenként 25.000 Ft/fő/hó ellátási díj megfizetésére van 
érvényes szerződése. A Csodabogár Bölcsődében ebből a 20 helyből 19 betöltött, 
jelenleg egy szabad férőhely áll rendelkezésre, amelyre a gondozási év közben (2013. 
januártól) már jelentkező van. A Bölcsődében 1-3 éves gyermekek ellátásra van 
lehetőség, ami az önkormányzati fenntartású Budakalász Bölcsőde férőhely hiánya 
miatt vált szükségessé.  
 
 
A családi napközi vezetője 7 férőhely közös finanszírozását ajánlja az 
önkormányzatnak, 25.000 Ft-os önkormányzati költség vállalásával. A családi 
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napközi új ellátási forma, a gyermekjóléti alapellátás része, amely 20 hetes kortól 14 
éves korig fogadja a gyermekeket e célra kialakított családias környezetben, s biztosít 
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást – napközbeni 
ellátást. A családi napközi működtetésének is szigorú jogszabályi és 
szakmai/módszertani háttere van, erről bővebb információt az előterjesztés 
2.sz.mellékletét képező „Módszertani útmutató” nyújt. 
 
A Csodabogár Bölcsődében – önkormányzati finanszírozással ellátott – 19 gyermek 
bölcsődei nevelésének megszakítását egyetlen egy gyermek esetében sem javaslom 
megszüntetni, vagy a családi napközibe önkényesen áthelyeztetni, ugyanakkor a 
családi napközivel az együttműködés kialakítását is – a szülők igényének 
megfelelően – célszerűnek tartom. 
Mivel ebben az évben több pénzügyi lehetőség nem áll rendelkezésre az 
együttműködésre, ezért a jövő évben javaslom úgy kialakítani az közös ellátás 
lehetőségét mindkét intézményi formában, hogy az önkormányzatnak az idei évnél 
több pénzügyi kiadással ne járjon, a gyermekek érdekei ne sérüljenek és lehetőleg 
mindkét intézmény típusban legyen lehetőség az ellátás igénybe vételére. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei férőhelyek bővítése 
és a bölcsődei ellátás formájának szélesítése érdekében lehetővé teszi, hogy a 
bölcsődés korú gyermekek ellátásra az önkormányzati fenntartású Bölcsőde mellett a 
Mosolygó Gyerekek Nonprofit Kft. által működtetett Szederinda Családi Napköziben 
is legyen lehetőség. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Csodabogár 
Bölcsődével már létrehozott együttműködést vizsgálja felül, s dolgozza ki a 
Szederinda Családi Napköziben igénybe vehető, bölcsődés korú gyermekek részére 
igénybe vehető napközis ellátás közös finanszírozásának lehetőségét.   
A lehetséges együttműködés a Szederinda Családi Napközivel a 2013. évben további 
pénzügyi terhet ne jelentsen az önkormányzat számára, ugyanakkor az ellátás 
mindkét ellátási formában igénybe vehető legyen anélkül, hogy a Csodabogár 
Bölcsődébe jelenleg ellátást igénybe vevő gyermekek érdeke ne sérüljön.  A 
Képviselő-testület a kidolgozott szerződés tervezetek alapján határoz az 
együttműködésről, és biztosít keretet a 2013. évi költségvetési rendeletében.  
 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: polgármester, Csodabogár Bölcsőde vezetője, Szederinda Családi Napközi 
vezetője 
 
Budakalász, 2012. november 29. 

Rogán László 
polgármester 


