Lakossági tájékoztató bölcsődei ellátás igényfelméréséhez
Tisztelt Szülő!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban Gyvt.)

94. § (3a) bekezdése alapján, ha bölcsődei ellátásra a településen

legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak a
száma meghaladja a 40 főt, az önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei
ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások
(bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde) bármelyik formájának
biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.
A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján: a bölcsődei ellátás feltételei biztosításának az
Önkormányzat 2020. december 31-ig kell, hogy eleget tegyen.
A Gyvt. 42/A. §-a alapján a bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától
nevelhető és gondozható, a gyermek hároméves koráig, illetve ezen túl az óvodaérettség
eléréséig.

Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy az óvoda felveheti azt a gyermeket, aki a harmadik
életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. Ez azt jelenti, hogy a kisgyermek 2,5
éves korától óvodába járhat.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30
napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll
- aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
- ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
- ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket. (Gyvt. 43/A. § (3) és 43. § (3).)

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 34. §-a alapján az Önkormányzatnak évi igényfelmérési kötelezettsége van:
Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, - a Gyvt. 94. § (3a)
bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében a) minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a
szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat
felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és
b) minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év
január
1-jei adatai alapján a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e a negyven főt.
Településünkön - a 2019. január 7-én rendelkezésre álló adatok alapján - a 0-3 éves korú
lakosság száma: 117 fő.
A fentiek alapján szülő vagy más törvényes képviselő (továbbiakban együtt: szülő) legkésőbb
április 15-ig jelezheti az önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét a
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (2366 Kakucs, Fő utca 20.) a mellékelt
nyomtatványon.
Az Önkormányzat az igények felmérését követően dönt - a végrehajtásra megállapított
határidőn belül - a bölcsődei ellátási szolgáltatás bevezetéséről, formájáról.
Jelenleg településünkön a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó
Központjának Szentjánosbogár Katolikus Családi Bölcsőde Hálózata üzemel – két
gyermekcsoporttal, maximum 7-7 fő gyermeket ellátva.
Kakucs, 2019. január 8.

Farkasné Szabó Mária
jegyző

Előzetes felmérés bölcsődei ellátás igénybevételéről
Szülő (törvényes képviselő) neve: ……………………………………………………….
Lakcíme: …………………………………………………………………………….
Elérhetősége (telefon, email): ……………………………………………………………
……………………………………………………………
A családban jelenleg nevelt, bölcsődés korú (0-3 éves) gyermekek száma: …………. fő.
Életkoruk: ……………….,

…………………,

……………………

Előreláthatólag igénybe szeretné-e venni gyermeke(i) számára a bölcsődei ellátást?
………….. fő gyermek számára
………….. évtől, illetve …………. évtől

Dátum: ………………………………………….
…………………………………………..
aláírás

(Az igénybejelentőlap kitöltése nem keletkeztet beíratási kötelezettséget.)

