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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Polgármester úr 2011. március 6-án tiszteletét tette a Római Katolikus Egyházközség testületi ülésén. Itt szóbeli 
felvetést intézett a testületi tagokhoz, melynek értelmében azt kérte, hogy gondolkodjunk a Kossuth úti régi iskola 
épületének hasznosításáról. Elmondta, hogy ugyanezt a felajánlást megtette a Református Egyházközség 
presbitériuma irányába is. Elképzelése szerint a két egyházközség együttesen valamilyen szociális funkció 
megvalósítására tehetne javaslatot. Továbbgondolva az általa felvetetteket és a megfelelő tárgyalásokat lebonyolítva 
Családi Napközi létesítése tárgyában terjesztünk javaslatot a Képviselőtestület elé.  
 
 
A Váci Egyházmegye hosszú évek óta elkötelezett többek között a rászorulók, a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos 
helyzetű emberek támogatása iránt, ezért mind egészségügyi, mind szociális területen fenntart intézményeket, 
átvállal állami feladatokat. Az Egyházmegye rutinjában és szakmai apparátusában rejlő lehetőséget kihasználva a 
Családi Napközi fenntartója a Váci Egyházmegye lenne, a két egyházközség pedig együttműködési megállapodást 
kötne egymással az ellátás működtetéséről. Vincze József polgármester úrral 2011. november 9-én bejárást 
tartottunk a Kossuth úti iskola épületében, melynek keretében megosztottuk koncepciónk tartalmi elemeit a 
Polgármester úrral. A bejárás során szemrevételeztük az ellátáshoz szükséges tárgyi,berendezési lehetőségeket és az 
ott tapasztaltakat javaslatunkba beépítettük. 
 
 
A továbbiakban mellékeljük az elképzelésünk eddig körvonalazott koncepcióját, természetesen számítva és alapozva 
az Önkormányzat szellemi, anyagi támogatására és együttműködésére a végső megvalósítás érdekében. 
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Családi napközi 

A személyes gondoskodás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátás körében a gyermekek napközbeni ellátása 

családi napközi működtetésével is megoldható. 

A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai 

oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai 

ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. 

A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő: 

 nappali felügyeletet,  

 gondozást,  

 nevelést,  

 étkeztetést, 

 foglalkoztatást.  

A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, fejlesztési foglalkozásokkal, 

időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. 

A Váci Egyházmegyében létezik egy családi napközi hálózat (Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat), 

ehhez csatlakozna az Alsónémedi napközi is. 

 

Ellátás helye, tárgyi feltételek: 

A családi napközi működhet az ellátást nyújtó saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben. 

A családi napközi feladatainak ellátására csak száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető épület vagy lakás alkalmas. 

A gyermekek által napközben használt szobát, illetve foglalkoztatót úgy kell kialakítani, hogy az adott életkorú 

gyermekek igényeit, szükségleteit kielégítse. A tárgyi feltételekkel szemben támasztott jogszabályi 

követelményeknek a Kossuth úti iskola épülete - a bejárás során tapasztaltakat figyelembe véve – alapvetően 

megfelel. Néhány szükséges módosítást azonban szükséges végrehajtani: 

 a bejárati ajtónak tűzbiztosnak kell lennie, 

 az előszobában, a konyhában, a mosdókban, a foglalkoztatókban és a folyosókon is szükséges a tisztasági 

festés, 

 amennyiben megoldható, az épületet meg kell felezni egy fallal, mivel csak Családi Napközi működtetéséhez 

nagy az épület (A szoba, illetve foglalkoztató hasznos alapterületének legalább 2 négyzetméter/gyermek, de 

összességében legalább 12 négyzetméternek kell lennie), valamint a szolgáltatás nyújtásával azonos időben 

a helyiség más célra nem használható.  

 a nyílászárók cseréje nem szükséges, de azokat fel kell újítani, 

 a foglalkoztató és a konyha ablakára szúnyoghálót kell felszerelni, 

 a terasz burkolatának csúszásmentesnek kell lennie, 

 az udvar túl nagy, és a szomszéd ház fala veszélyes a gyerekek számára, ezért az udvart el kell keríteni 

(átlósan, a lényeg, hogy a játszótér megmaradjon), 

 fontos, hogy az udvaron az apró kavics helyett homok vagy fű legyen, 

 a fűtésre valamilyen megoldást kell találni, hogy csak a szükséges helyiségek legyenek fűtve. 

 

Ellátás személyi feltételei: 

Családi napköziben 7 gyermek ellátására kell biztosítani egy nevelőt (szakképzett személy), egy kisegítőt és egy 

helyettest. Ellátást az a nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy biztosíthat, aki 

 személyisége és egyéb körülményei alapján alkalmas a gyermek napközbeni ellátására, 

 a jogszabály által meghatározott, családi napközit működtetők felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt 

vett, 

 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 

törvény szerinti érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal rendelkezik. 

A családi napközi hálózat koordinátora a családi napközi szolgáltatást nyújtó személyek munkáját folyamatosan 

figyelemmel kíséri, biztosítja számukra a szakmai tanácsadást, valamint kapcsolatot tart az ellátást igénybe vevőkkel 



és igényeiket figyelembe véve segíti a családi napközi szolgáltatást nyújtó személyeket a szolgáltatások 

szervezésében, összehangolásában, illetve a helyettesítés megszervezésében. Alsónémedin Szlovicsákné Mészáros 

Mária vezeti családi napközit és az előtte szükséges tárgyalásokat, igényfelméréseket. 

 

Ellátottak: 

A családi napköziben húszhetestől tizennégy éves korig gondozható gyermek. A Váci Egyházmegye családi napközi 

hálózatában 1 éves kortól fogad gyermekeket. Egy csoportban egyszerre 7 gyermek gondozható. Egy csoport azonos 

korosztályú kell, hogy legyen: bölcsődés korú (1-3 éves), óvodás korú (3-6 éves kor, illetve az iskolai elkészítőig), 

kisiskolás vagy felsős csoport.  

Alsónémedin közismert tény, hogy igény van főleg bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása iránt, valamint 

igény merülhet fel óvodás korú csoportra is. Az ellátottak tekintetében konkrét igényfelmérés a mai napig nem 

történt. Előzetes igény a mindkét egyházközség szervezésében létező Baba-mama kör keretein belül jelentkezett, 

ahol a kisgyermekes szülők többször felvetették az ilyen irányú ellátás szükségességét (bölcsőde hiánya), valamint 

további igényfelmérésben segítenének a védőnők. Fontos, hogy az engedélyezési eljárás megkezdése előtt pontos 

névsor legyen, hiszen az igényeknek megfelelő számú és korosztályú csoport indítására kérnénk engedélyt. 

 

Működési engedély: 

Az ellátás elindítása természetesen működési engedélyhez kötött, melynek megadásához a Pest Megyei 

Kormányhivatalnak van hatásköre és illetékessége. Az engedélyhez természetesen szükség van szakhatósági 

engedélyekre: ÁNTSZ, Tűzoltóság, Építésügyi hatóság, melyeket a kormányhivatal szerez be. Az engedélyeztetés nem 

a községet terheli, hiszen a Váci Egyházmegye hálózatának koordinátora elvégzi az engedélyeztetési eljárással 

kapcsolatos teendőket. 

 

A működtetés keretei és finanszírozás: 

Fenntartó: Váci Egyházmegye, működtetésében részt vesz a két egyházközség 

Finanszírozás: 

1. Állami normatíva: 268 200,-Ft / fő/év. Mivel az egyházmegye a fenntartó, ehhez járul még az egyházi kiegészítő 

normatíva, ami a normatíva plusz 82,2%-a. (a 2012. évi költségvetésben szereplő összegek: 268 200,-Ft/ fő/év, 

kiegészítő normatíva: 94,5 %). 

2. Önkormányzat hozzájárulása: tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a községünkben régóta hiányolt 

bölcsődei ellátás egy alternatíváját üdvözölheti ebben a megoldásban, így elképzelésünk és kérésünk arra 

irányul, hogy az Önkormányzat is támogathatná kezdeményezésünket a helyiség ingyenes bérlésnek 

biztosításával, a működési költségek egy részének átvállalásával (közüzemi díjak), valamint az étkeztetés 

biztosításával. Az ezekről történt tárgyalás és döntés után célszerű a megállapodást ellátási szerződés keretében 

írásba foglalni. További kérésünk, hogy az ingatlannal kapcsolatos szükséges módosításokat amennyiben 

lehetséges az Önkormányzat saját költségén végezze el. 

3. Ezen felül térítési díjjal a szülők is hozzájárulnának a gyermekek ellátásához, mely térítési díjat az előzőekre 

tekintettel alacsony összegen lehetne tartani. (Ez nagyon fontos, hiszen a korábban már ugyanezen ingatlanban 

megvalósított hasonló szolgáltatás a magas térítési díj miatt nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.) Az 

Egyházmegye tapasztalatai szerint az előző pontokba foglaltak teljesülése esetén ez 20-25.000,-Ft/hó összegben 

határozható meg. 

4. Mivel helyi szinten az ellátás biztosításában a két egyházközség együttesen hozzájárulna, így a tárgyi eszközök 

beszerzése (játékok, bútorok) tekintetében alapozunk az egyházközségek kapcsolatrendszerére, társadalmi 

kapcsolataira. 

 



A Családi Napközi előnyei: 
 
Társadalmi előnyök: 
 A családi napközi egy rugalmas szolgáltatás, mely illeszkedik a szülők munkarendjéhez, munkaidejéhez. 
 Fontos a védőnők szerepe (Ismeri a családot, felhívhatja a figyelmet erre a lehetőségre). 
 Az édesanyák a munkaerőpiacra akkor tudnának vissza menni, amikor azt fölajánlják nekik, illetve, amikor 

erre lehetőségük adódik, nem függne a napközbeni ellátás hiányától. Lehetőségük volna képzésen, 
átképzésen részt venni, hiszen nem feltétele a családi napközibe jutásnak, hogy munkaviszonnyal 
rendelkezzen a szülő. 

 Javulna a nők munkavállalási esélye, illetve a család egzisztenciális biztonsága is növekedhet, mert van hová 
biztonsággal elhelyezni gyermeküket. 

 Munkája lehetne annak a nőnek, aki vállalkozik egy településen családi napközi létesítésére 
(munkahelyteremtés).  

 Ellátást nyújthatnának a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeinek; segítenék a 
megfelelő minőségű és ritmusú ellátással a problémás családok gyermekeinek szocializációját, 
beilleszkedését korcsoportjukba; elhanyagoló, problémás családok gyermekeinek fejlődését / fejlesztését 
ebben a korai időszakban hatékonyan tudnák segíteni, megalapozni.  

 
Önkormányzati előnyök: 
 Mivel a községben nincs bölcsőde, megoldódik a hiány. 
 Óvoda, iskola esetében alternatíva a szülőnek, másrészt kisegítője lehet, és megoldás a szünetekre is. 
 Fontos lakosságmegtartó ereje van, továbbá, nem másik településen keresi gyermekeinek a napközbeni 

majd később az iskolai ellátását. 
 Plusz szolgáltatások lehetősége,plusz szolgáltatással gyarapodhat a közösség (Babaangol, ringató, torna 

/babának, mamának/, egészségklub, előadások, filmvetítés, továbbképzés, stb…) 
 Az önkormányzatok számára sokkal gazdaságosabb a fenntartása, mint egy intézményes ellátásnak. 
 Rugalmassága nagyban hozzájárul ahhoz, hogy segítse a családok és munkahelyek igényeinek 

összehangolását, a lakókörnyezetben munkalehetőséget teremt, az intézményeknél (bölcsőde, óvoda) 
gazdaságosabban működtethető. 

 
Ellátottak előnye: 
 Nem csak egy korosztályra korlátozódik, hanem átöleli a gyermekkort, hiszen csecsemőkortól egészen a 

kisiskolás korig (0 -14–éves) biztosítja a napközbeni ellátást. 
 A kis létszámú gyermekcsoport lehetőséget teremt az egyes gyermek fejlettségét, egyéni szükségleteit 

figyelembe vevő felügyeletre, gondozásra, nevelésre, foglalkoztatásra. 
 
Jogszabályi háttér: 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 41. §, 43.§, 100. § (1)-(2) bekezdés; 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (NM rendelet) 46-50.§-ai, 
továbbá a rendelet 1. és 2. számú melléklete 

 A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők szakmai és vizsgakövetelményeiről, 
valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V.20.) ESzCsM 
rendelet 

 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény (mindig adott év) 
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet 
 A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet  
 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről 

és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 13. § b) pontja; 
 A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes 

gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. 
rendelet 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos 
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet  


