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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó és dr. Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képviselők által feltett „Milyen
intézkedéseket tervez a gyermekek napközbeni ellátása terén annak érdekében, hogy miné l
inkább igazodjon a szülők mai munkaerő-piaci helyzetéhez?” című , K/55 . számú írásbeli
választ igénylő kérdésükre adott válaszomat .
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Az Önök által feltett „Milyen intézkedéseket tervez a gyermekek napközbeni ellátása teré n
annak érdekében, hogy minél inkább igazodjon a szülők mai munkaerő-piaci helyzetéhez? ”

című írásbeli kérdésre — Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából — az alábbi válasz t
adom :

A gyermekek napközbeni ellátásának rendszerét annak érdekében alakítottuk át 2017 . január
1-tő l, hogy olyan intézményi- és szolgáltatási formák jöjjenek létre (bölcs őde, mini bölcsőde,
munkahelyi bölcs őde, családi bölcsőde), amelyek a helyi kisgyermekes családok igényeihe z
igazodnak . A korábbi szabályozáshoz képest most már nem a település lakosságszámához
viszonyítottan kell a települési önkormányzatoknak a bölcs ődei ellátást megszervezni, hanem
az adott településen élő 3 év alatti gyermekek számához viszonyítottan (ha az adot t
településen legalább 40 fő a 3 év alatti gyermekek száma), illetve abban az esetben is, ha a z
adott településen legalább 5 gyermek elhelyezésére jelzik igényüket a családok . Idén a
bölcsődefejlesztés — melyre, mintegy 10 milliárd forintot biztosít a Kormány — továb b
folytatódik, míg a bölcsődei ellátás (feladatalapú támogatás) közel 37 milliárd forin t
költségvetési támogatást kap .

A bölcsődék a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítják a
gyermekek napközbeni ellátását, de általánosságban elmondható, hogy reggel 6 órától délután
17-18 óráig tartanak nyitva az intézmények . A bölcsődében a gyermek napi gondozási ideje
legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a napi 12 órát . A sajátos nevelési igényű, illetve korai
fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek napi gondozási ideje 4 óránál kevesebb
idő tartamban is meghatározható .

2017 . január 1-tő l lehetővé tettük azt is, hogy a bölcsőde a napi nyitvatartási idején kívül, est e
19 óráig biztosíthat gyermekfelügyeletet ügyelet keretében, ezzel igazodva a szül ők
munkarendjéhez, illetve igényeihez .



A bölcsődék fenntartóinak minden év február 15-ig tájékoztatni kell a szül őket az intézmény
nyári nyitvatartási rendjéről, így a szülők időben kapnak tájékoztatást a bölcs őde nyári nyitva
tartásáról, illetve annak idejér ől is . A gyakorlat azt mutatja, hogy a bölcsődék átlagos nyár i
zárva tartási ideje 2 hét. A jogszabály biztosítja a szülők számára, hogy kérésükre a
fenntartónak gondoskodnia kell a bölcs ődei szünet idején a gyermek napközbeni ellátásána k
megszervezésérő l .

Az óvodai nevelés finanszírozott időkerete 50 óra, amely tartalmazza a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatok, és a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenysége k
megszervezését, ellátását . Az óvoda nyári zárva tartásáról az intézménynek legkés őbb február
15-ig tájékoztatnia kell a szül őket. Az óvoda fenntartója, a szülői igények figyelembevételével
biztosítja a nyitvatartási idő rugalmasságát, és a nyári ügyelet megszervezését .

A Kormány célja, hogy támogassa és el ősegítse a kisgyermekes szülők munkába állását .
Ennek érdekében az elmúlt években jelent ős bölcsődei és óvodai kapacitásb ővítések
valósultak meg, melynek eredményeként a bölcs ődei férőhelyek száma 15 ezerrel, az óvodai
férőhelyek száma pedig közel 9 200-zal növekedett 2010 óta .

A Kormány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a lehet ő legjobb körülményeket teremtse meg
a bölcsődei és az óvodai intézményekben a családok számára, ezért a szülői igények
figyelembevételével tervezi a meghosszabbított gyermekfelügyelet megvalósítás : , .
az ehhez szükséges költségvetési támogatás biztosítását .
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