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Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! 
 
 
A településeken élő, fiatal munkavállaló édesanyákra sokszor ró jelentős terhet bölcsődés 
korú gyermekük napközbeni ellátásáról való gondoskodás. Jogszabályok ugyan lehetővé 
teszik a településeken a bölcsődés korú gyermekek szervezett napközbeni ellátását családi 
napköziben, illetve egységes óvoda-bölcsőde keretei között, de az egyes ágazati szabályok 
eltérően határozzák meg a bölcsődés korú gyermekek intézményi és intézményen kívüli 
napközbeni ellátását. A rugalmasabb, átjárhatóbb ágazati szabályozók kidolgozása elősegítené 
a települések ezen irányú gondjainak a megoldását. 
 
A szabályozás módosításával kapcsolatos konkrét javaslatunk megfogalmazása előtt röviden 
bemutatjuk Kistérségünk, a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás településeinek a 
témával kapcsolatos sajátosságait. Kistérségünket elsősorban alacsony lélekszámú települések 
alkotják, az alábbi demográfiai jellemzőkkel: 
 

település neve 
állandó lakosok száma 

2010. jan. 1. 

0-1 
évesek 
száma 
2011 

1-2 
évesek 
száma 
2011 

2-3 
évesek 
száma 
2011 

Buzsák 1 419 11 9 7 
Gyugy 304 3 2 2 
Hács 413 3 3 4 
Kisberény 181 4 2 5 
Lengyeltóti 3 257 25 35 34 
Öreglak 1 652 22 12 21 
Pamuk 270 4 3 5 
Somogyvámos 796 11 9 16 
Somogyvár 1 887 16 25 14 
Szőlősgyörök 1 179 10 4 11 
Táska* 407 4 6 7 

 
 
* Kistérség határán átnyúló közoktatási feladatellátás helye 
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A Kistérségben egyedül Lengyeltóti székhelytelepülésen működik egy 26 férőhelyes 
bölcsőde. A bölcsőde elsősorban Lengyeltóti város közigazgatási területéről veszi fel a 
gyermekeket, a Kistérség más településeiről csak a férőhely kapacitásának függvényében tud 
gyermekeket fogadni. Erre várhatóan a közeljövőben nem lesz lehetőség. A Kistérség többi 
településén, a munkával rendelkező lakosságszám függvényében, éves szinten 3-5 fő 
bölcsődés korú gyermek ellátására lenne igény. 
 
A Kistérségben működő óvodák főbb jellemzői: 

Óvodai körzet csoportszám 
tényleges 
létszám 

kalkulált 
létszám 

csoportonkénti 
kalkulált 

átlaglétszám 
Buzsák 1 27 33 33 
Hács 1 21 26 26 
Lengyeltóti (Gyugy, 
Kisberény) 

6 129 156 26 

Öreglak 3 50 64 21 
Öreglak - Barátihegy 1 22 29 29 
Somogyvámos 1 23 31 31 
Somogyvár 3 70 77 26 
Szőlősgyörök 1 27 31 31 
Táska 1 18 22 22 
  
Mint látható, az óvodai csoportok kalkulált létszáma mindenhol meghaladja a 20 főt, így 
egységes óvoda-bölcsőde keretében a minimum 2 éves bölcsődés korú gyermekek 
felvételéhez mindenhol új csoportot kellene kialakítani. Az új csoportban kötelezően 
foglalkoztatni kellene a meglévő dolgozói állományon felül 2 óvónőt, egy dajkát és egy 
szakképzett bölcsődei gondozót. Az egységes óvoda-bölcsődei csoportba felvett minimum 2 
éves korú gyermekek két és fél éves koruktól már jogosultak normál óvodai csoportba való 
felvételre, így igazából hat hónap időtartamra kell az óvoda-bölcsődei csoportot fenntartani. 
Ennek csak akkor van értelme, ha a csoportba folyamatosan biztosított lenne a két éves korú 
gyermekek felvétele. Ennek az esélye a kistelepüléseken csekély. 
 
A családi napközibe már 20 hetes kortól felvehető a gyermek, melynek gondozását, nevelését 
egy olyan 40 órás tanfolyamot végzett személy is elláthatja, akit jogszabályban meghatározott 
egészségügyi állapota vagy egyéb alkalmatlansága nem tilt a tevékenység folytatásától. A 
személyi feltételek mellett a családi napközi tárgyi és módszertani feltételei is sokkal 
rugalmasabbak, jobban alkalmazkodnak a kistelepülési viszonyokhoz. 
 
Javaslatunk: 
Alulírott polgármesterek javasoljuk a települések óvodáinak egy erre kialakított külön 
helyiségében egy 20 hetestől 3 éves korig terjedő bölcsődei csoport működtetésének 
lehetőségét. A bölcsődei csoport az óvodai csoport(ok)ba felvett gyermekek számától 
függetlenül működne. A csoportlétszám, a személyi és tárgyi feltételek, a költségek 
finanszírozása megegyezne a családi napközi jelenlegi feltételrendszerével. 
 
Az intézkedés révén a településeken a csökkenő gyermeklétszám miatt üresen álló óvodai 
csoportszobák nem maradnának kihasználatlanul. A kisebb települések önkormányzatai is 
gondoskodni tudnának az évente 3-5 fő bölcsődés korú gyermekek ellátásáról, nem kellene a 
meglévő óvodai csoport(ok) mellett újabb egységes óvoda-bölcsődei csoportot kialakítaniuk. 
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Javaslatunkban megfogalmazottak elsősorban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényt, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényt, valamint e törvények végrehajtási rendeleteit érintik. 
 
Kérjük a Tisztelt Helyettes Államtitkár Urat javaslatunk átgondolására és támogatására, 
valamint a szükséges jogszabályok minél előbbi módosításában való közreműködésére. 
Megfelelő döntés esetén az önkormányzatok 2012-ben már időben gondoskodhatnak a 
közoktatási intézményeik átszervezését érintő fenntartói döntések meghozataláról. 
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 17. 
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