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BÖLCSŐDEI IGÉNYFELMÉRÉS
Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NVM rendelet 34. § a) pontja értelmében ha a
települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, 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
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése szerint ha a bölcsődei ellátásra az adott
településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma
meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek
bölcsődei ellátásáról.
A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak 2018. december
31-éig kell eleget tennie a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésben foglalt kötelezettségének.
Bősárkányban a helyi népesség-nyilvántartó rendszer szerint jelenleg 69 fő 0-3 év
közötti gyermek él, azaz a településnek gondoskodnia kell a bölcsődei ellátásról.
Bősárkány Önkormányzata fentiek alapján tervezi a bölcsődei ellátás megszervezését.
A bölcsőde kialakításához pályázati úton már 10.000.000,- Ft-ot kaptunk, valamint
további támogatás is várható, melynek következtében előreláthatólag a 2018. évben
elindulhat a bölcsődei ellátás.
Kérem, hogy amennyiben 2018. szeptember 1-jétől vagy a későbbiekben tervezi a
bölcsődei szolgáltatás igénybevételét, 2018. április 15-ig jelezze a hivatalban
igényelhető nyilatkozat kitöltésével. Természetesen ez az igényfelmérés semmiféle
későbbi kötelezettséggel nem jár.
Bősárkány, 2018. február 12.
Szalay Imre
polgármester

NYILATKOZAT
0-3 év közötti gyermekek szülei részére
Név: …………………………………………………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………………………………………
Gyermek(ek) születési ideje: …………………………………………………………
Alulírott 2018. szeptember 1-jétől vagy a későbbiek folyamán szeretném a bölcsődei
szolgáltatást igénybe venni:
IGEN



NEM



ha igen, mikortól (év, hónap): …………………………………..

Bősárkány, 2018. ……………………………

……………………………………
szülő aláírása



A megfelelő választ kérjük bejelölni.

