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A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.

Búza Zsolt polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontot.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a napirendi pontokkal
kapcsolatban.
Az ülés napirendi pontjai:
1.) Családi Napközi működése
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy a fennmaradó, a pályázat által nem
fedezett összeget ki fogja finanszírozni a lakosság, a szülők, vagy az önkormányzat a saját
bevételéből pótolja.
Búza Zsolt polgármester: Felteszi a kérdést, hogy legyen- e mini bölcsőde, vagy sem, ebben
kell döntenie a képviselő-testületnek.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy mennyibe kerülne ez a falunak, milyen
előszámítások készültek erről. Mennyivel kell támogatni a működést. Erre szeretne választ
kapni.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy éves költségvetésben szerepel, hogy mennyivel
kell támogatni a csoportot.
A képviselő- testületnek el kell dönteni, hogy a Családi Napközi a továbbiakban is működjöne vagy sem.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Véleménye szerint az önkormányzat saját bevételből nem
tudja a végtelenségig finanszírozni a Családi Napközi fenntartását.

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a képviselő- testületnek döntenie kell ebben a
kérdésben az ülés keretében, hiszen a mai napon lesz egy többcélú társulási ülés, ahol már a
képviselő-testület által meghozott döntést kell képviselni.
A normatív finanszírozás növekedni fog azáltal, hogy az önkormányzat önállóan látja el a
feladatot, hiszen ez idáig a többcélú társulás látta el.
Elmondja, hogy a képviselő asszony által feltett kérdésekre nem tud választ adni, ugyanis a
mostani rendkívüli testületi ülésen a Családi Napközi további működtetéséről, fenntartásáról
kell dönteni.
Lépné Soós Anita: A 20-21. oldalon szerepel az, hogy a szülők fizetéséhez igazodva lett
megállapítva a gondozási díj és az étkeztetés, elmondja, hogy a korábban is ez volt a
gyakorlat és véleménye szerint ez nagy segítség a szülők számára.
Mihályné Tóth Margit: Elmondja, hogy ő csak akkor nyilatkozik e kérdésben, ha
tudomására hozzák, hogy mennyi összeggel kell támogatni az önkormányzatnak a saját
bevételéből Családi Napközi működtetését.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van e más kérdés.
Csépe István képviselő: Véleménye szerint ez egy olyan lehetőség lenne, ami a falu
lakosságának az érdekét szolgálná. Ugyanis, ha a Családi Napközi működtetésére a
továbbiakban is lenne lehetőség, akkor ez a szülők helyzetét nagymértékben megkönnyítené,
hiszen a gyerekeket megfelelő biztonságban tudnák, megfelelő szakemberek felügyelete alatt
elhelyezni a munka, vagy egyéb elfoglaltság időtartamára. Úgy gondolja, hogy ebben az
országban nagyon nehéz a fiataloknak, hiszen többségük alacsony jövedelemmel rendelkezik,
a szolgáltatások díja, pedig a fizetésekhez képest drága. Ugyanakkor a 11 órakor tartandó
többcélú társulási ülésen támogatni kell az intézmény működtetését az elmúlt időszak pozitív
tapasztalataira figyelemmel. A későbbiekben, majd kirajzolódik, hogy mekkora igény van rá,
és úgy gondolja, hogy a sikertelensége esetén szükséges dönteni arról, hogy érdemes-e az
intézmény fenntartása vagy sem.
Lépné Soós Anita képviselő: Elmondja, hogy biztosan lesz rá igény a lakosság részéről,
hiszen a tapasztalat azt mutatta, hogy sokkal többen igénybe vették volna, még úgy is, hogy
költségtérítéses. Továbbá elmondja, hogy járási szinten magasan a Baksi Családi Napközi
modellértékűnek mutatkozott. A szakmaiságot sem lehet megkérdőjelezni, ezért
mindenképpen támogatni kell őket.
Csépe István képviselő: Egyetért Lépné Soós Anita megállapításával, hiszen ő is azt
tapasztalta, hogy van rá igény a lakosság részéről. Véleménye szerint maximálisan ki kell
használni a lehetőségeket.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Véleménye szerint is szüksége van a településnek egy
ilyen intézményre.
Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen a hozzászólásokat. Elmondja, hogy szerinte is
támogatni kell, hiszen van rá igény, továbbá mindebből látszik az is, hogy a Kormány
törekszik a kis települések számára biztosítani a felzárkóztatás lehetőségét. Január elsejétől a
Családi bölcsőde az önkormányzat fenntartása alá kerül, ami azt fogja jelenteni, hogy a
Családi Napközi Családi bölcsődévé alakul át, ha a képviselő- testület úgy dönt.

Abban az esetben, ha az önkormányzat által benyújtott TOP-os pályázat pozitív elbírálásban
részesül, akkor Mini Bölcsődeként fog az óvoda mellett üzemelni. Két határozatot kell hozni
az egyik arra vonatkozik, hogy hajlandó-e az önkormányzat fenntartani a bölcsődét, a másik
határozat pedig a szakmai programra vonatkozik. A szakmai programmal kapcsolatban
elmondja, hogy megegyezik az eddigivel a jogszabályi változások megfelelő
figyelembevételével.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy az óvodás gyerekek járnak, majd ide
vagy a kisebbek.
Lépné Soós Anita: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy 2 -4 éves korig, óvoda előtt álló
gyerekek részére lesz.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy vannak olyan Családi Napközik, mely 2-14 év
közti gyermekek részére van fenntartva.
Ha a TOP-os pályázaton nyerünk és a Mini Bölcsőde létrehozása megtörténik, akkor az már
nem szociális feladatnak, hanem oktatási feladatnak minősül. Megkezdte az egyeztetéseket a
püspök úrral arra vonatkozóan, hogy az egyház a Mini Bölcsőde irányítását is átveszi, tehát az
átvételtől kezdve nem kerül az önkormányzatnak pénzébe, csak átmeneti időre, a
folyamatosság biztosítása érdekében kell helytállni.
Csépe István képviselő: Tudomása szerint a bölcsődébe 0-3 éves korig lehet bevinni a
gyerekeket, ahol szakemberek felügyelete alatt vannak. Elmondja, hogy a jelenlegi
személyzet végzettség hiányában alkalmatlan a feladat ellátására. Megkérdezi, hogy a
későbbiekben is a jelenlegi személyzet fogja ellátni a feladatot, vagy szakemberek
foglalkoztatására kerül sor.
Búza Zsolt polgármester: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Családi Bölcsőde
tulajdonképpen átmeneti időre oldotta meg a 3 év feletti gyerekek felügyeletét. Míg máshol az
a gyakorlat, hogy 3 év feletti gyerekek is járnak a Családi Napközibe, addig itt a 3 év alattiak
voltak leginkább jelen. A gyakorlaton ezután sem szeretnének változtatatni, tehát ezután is a 3
év alatti gyerekek felügyeletét fogják ellátni Éviék. Elmondja, hogy a TOP-os pályázat
megnyerése esetén teljes átalakításon megy keresztül a Családi Bölcsőde, amely a
szakemberek iránti igényt is magába foglalja, illetve az óvodába fog beintegrálódni a Mini
Bölcsőde és az óvónők felügyelete alatt lesznek a kicsik. Eddig szociális alapon állapították
meg a térítési díjakat, ezután oktatási alapon kerül megállapításra. Mindemellett nem kizárt az
ez iránti igény esetén a 3 év feletti gyerekek részére a Családi Bölcsőde üzemeltetése. Kéri,
hogy aki egyetért azzal, hogy Baks Község Önkormányzata legyen 2017. január elsejétől
legyen a Bölcsőde fenntartója az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2016.(X.13.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete tárgyalt a családi
bölcsődei feladatok ellátásának módjáról a Ficánka Családi Bölcsőde
(6768 Baks, Fő utca 92.) vonatkozásában a 2017. január 1.-jét követő
időszak tekintetében és úgy határozott, hogy a bölcsődét Baks Községi
Önkormányzat önként vállalt feladatként kívánja tovább működtetni.

Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3. Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása
4. Irattár

Búza Zsolt polgármester: Második lépésként a szakmai programról kellene döntést hozni,
ami Kisteleki szakmai vezető segítségével lett összeállítva, aktualizálva.
Kéri, aki egyetért a szakmai program jóváhagyásával az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
105/2016.(X.24.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő – testülete megtárgyalta a
Ficánka Családi Bölcsőde Szakmai Programját és úgy határozott, hogy
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azt.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása
4) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Köszöni a képviselő társainak a megjelenést. Elmondja, hogy a
meghozott döntés alapján fogja képviselni az 10 óra 20 perckor a Baksi Önkormányzatot a
Társulási tanács ülésén.
A testületi ülést bezárja.
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