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Üsz.: 22-230 /2011.   Tárgy: A Kiszombori EESZI Bölcsıdében  

   mőködı csoportok meghatározása. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselı-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) 
bekezdés a) pontja szerint bölcsıde mőködtetésére az a települési önkormányzat köteles, ahol 
az állandó lakosok létszáma meghaladja a tízezer fıt. Kiszombor település lakosságszámát 
figyelembe véve, a bölcsıde mőködtetése nem kötelezı, hanem önként vállalt feladat. 
 
- A kiszombori Bölcsıde beíratott gyermeklétszámának alakulása:  
2010. augusztus 30 fı 
2011. augusztus  35 fı 
2011. november 21 fı 
 
Ez indokolja a jelenlegi 3 gyermekcsoport átszervezését 2 gyermekcsoportra. 
A gyermekcsoportok létszámára vonatkozó iránymutatást a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
mőködésük feltételeirıl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 
40. § (2) és (3) bekezdése adja a következık szerint: 

„(2) Egy bölcsıdei csoportban - a (3)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - legfeljebb 
12 gyermek nevelhetı, gondozható. 

(3) A bölcsıdei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét - a (4) 
bekezdésben meghatározott kivétellel -, legfeljebb 14 gyermek nevelhetı, gondozható.” 
 
A két fenti rendelkezés figyelembe vételével összesen 26 gyermek vehetı fel a két csoportba. 
Jelenleg 21 fı a beíratott gyermekek száma, az intézmény mőködési engedélye alapján a 
maximum felvehetı gyermeklétszám 30 fı. 
 
- Mőködés költségei:    20.402.322,-Ft 
  ebbıl az önkormányzati kiegészítés   6.149.627,-Ft   
 
- A bölcsıdei szakmai személyzet: 
Az NM rendeletnek „A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak 
szakmai létszám irányszámai és létszámminimum normái” címő 1. számú melléklete az 
alapellátás terén a Bölcsıdére vonatkozó elvárások: 
 
 



Ellátás  Munkakör/fı 
 

2. Bölcsıdei ellátás 
Gyermekcsoportonként (max. 12 
fı, 2 évesnél idısebb gyermekek 
csoportjában max. 14 fı, integrált 
csoportban max. 10 fı, kizárólag 
fogyatékosokat ellátó csoportban 
max. 6 fı) 
Bölcsıdénként 

   
kisgyermeknevelı  
orvos 

 2 fı 
havi 4 óra

   intézményvezetı/szakmai vezetı   1 fı 
   gazdasági vezetı, élelmezésvezetı, tejkonyhavezetı 

(létszámuk fenntartói döntés alapján kerül meghatározásra) 5 
vagy több gyermekcsoport esetén további 

 1 fı 

 
Engedélyezett létszám: 10 fı fıállású és 1 fı részmunkaidıs, azaz 10,5 álláshely. 
 
Az intézmény jelenlegi szakmai alkalmazotti létszáma:  
-1 fı 4 órás alkalmazásban , élelmezésvezetı, 
- 5 fı fıállású gondozónı, 
- 1 fı gondozónı GYES-en lévı helyettesítésére alkalmazott 1 fı közhasznú foglalkoztatott, 
határozott idejő alkalmazása 2011. november 30. napjával szőnik meg. 
 
Az intézmény jelenlegi technikai alkalmazotti létszáma:  
- 1 fı 4 órás alkalmazásban látja el határozott idejő kinevezéssel, az 1 fı GYES-en lévı 
helyettesítését, 
- 1 fı nyugdíjazása elıtti felmentését tölti november 30-ig, 
- 1 fı határozatlan idejő kinevezéssel, 
- 1 fı szakács határozatlan idejő kinevezéssel.  
A technikai alkalmazott a technikai feladatok, mint mosás, takarítás, bevásárlás, besegítés a 
fızésbe, tálalás, érkeztetésben segítés mellett még a szakmai dolgozók munkájának 
segítésében is részt vesznek.  
A technikai alkalmazotti létszámra nincs jogszabályi elıírás, ezt az intézmény paraméterei és 
módszertani útmutatók alapján, a fenntartó döntése határozza meg. 
 
Az intézmény vezetıje és szakmai vezetıje az NM rendelet 44. §-a által részletezett 
lehetıségeket megvizsgálta, mi az, amit a helyi igények és viszonyok mellett alkalmazni 
lehetne és a bölcsıdébe beíratott gyermekek létszámának emelkedését eredményezhetné.   
„44. § (1) Ha a bölcsıde alapfeladatát nem veszélyezteti, a bölcsıde térítési díj ellenében 
külön szolgáltatásként 

a) játszócsoportot, 
b) idıszakos gyermekfelügyeletet, 
c) gyermekhotelt, 
d) egyéb, gyermeknevelést segítı szolgáltatást (pl. gyermeknevelési tanácsadást, játék-, 

eszközkölcsönzést) 
mőködtethet, illetve otthoni gyermekgondozást biztosíthat. A bölcsıde által biztosított külön 
szolgáltatásokat a gyermek 6. életévének betöltéséig lehet igénybe venni.” 
 
A szülıi visszacsatolások és a tapasztalatok alapján ezekkel a lehetıségekkel élni nem tudnak, 
a szülık részérıl erre nincs igény és „fizetıképes kereslet” sem.  
A fentiek alapján járható és jogszabálynak megfelelı lehetıség a gyermekcsoportok 
átszervezése. 



Amennyiben a jelenleg beíratott gyermekeket a három csoportból (ezek korosztály szerint 
alakultak) 2 csoportot szerveznénk (7 fı 2 éven aluli és 14 fı 2 év fölötti), akkor ezek szakmai 
és technikai kiszolgálását 1 fı 4 órás élelmezésvezetı, 4 fı gondozónı, valamint 3 fı fıállású 
és egy fı négy órában foglalkoztatott technikai dolgozóval tervezzük ellátni. 
  
Az átalakítás után az engedélyezett létszámot az alábbi javaslat szerint kell módosítani:  
7 fı fıállású és 2 fı részmunkaidıs, azaz 8 álláshely. 
 
A csoportok átalakulásának folyamata megkezdıdött, ezért az átszervezést és az ahhoz kötıdı 
döntéseket 2011. december 1. napjával célszerő meghozni.  
Az átszervezés jelenleg munkaügyi döntéseket nem igényel, a szerzıdések lejártával 
automatikusan pörög ki a „feleslegessé vált” létszám. A további lépések a GYES-en lévık 
munkába állását követıen tekintendık át. 
 
Az átszervezéssel a várható munkabér-megtakarításon felül egy csoportszoba lezárható, így 
annak főtésköltsége csökkentheti a dologi kiadásokat.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a fenti elıterjesztést vitassa meg és hozza meg 
döntését. 
 
Kiszombor, 2011. november 24. 
 
      Tisztelettel: 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
 
Tárgy: A Kiszombori EESZI Bölcsıdében mőködı csoportok meghatározása. 
 
_____/2011. ( ____ ) KNÖT h.  

  
HATÁROZATI  JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
EESZI Bölcsıdében mőködı csoportok meghatározása tárgyú elıterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az EESZI Bölcsıde 
gyermekcsoportjainak számát 2011. december 1. napjától 2 csoportban határozza meg, 
egyidejőleg felkéri az intézmény vezetıjét, hogy az intézmény szakmai és technikai létszámát 
az új csoportbontásnak megfelelıen alakítsa ki. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné Kiszombor polgármestere 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Kunné Horváth Izabella EESZI intézményvezetı 
- Dénes Andrásné Bölcsıde szakmai vezetı 
- Polgármesteri Hivatal közgazdasági Csoport 
-     Irattár



 


