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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      I. 

8500 Pápa, Fő u. 12. 

Tel:  89/515-000 

Fax: 89/515-083 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1)-

(2) bekezdése alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 

ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét 

betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 

4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. Emellett a 

bölcsőde a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és 

gondozását is végezheti.  

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

módosításáról szóló 31/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet 6. §-a alapján 2010. január 1-jétől  

- egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek, 

- kizárólag fogyatékos gyermeket ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 6 gyermek, 

- fogyatékos gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 10 gyermek,   

- amennyiben a csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, úgy legfeljebb 14 

gyermek nevelhető, gondozható.  

 

A Fenyveserdő Bölcsőde (Pápa, Vajda P. ltp.) engedélyezett férőhelye a Veszprém Megyei Jogú 

Város Jegyzője 1479/11/2010. számú működési engedélye alapján: 70 fő, a Napsugár Bölcsőde 

(Pápa, Képző u. 1.) engedélyezett férőhelye Pápa Város Jegyzője 1/011-209/1997. számú 

működési engedélye alapján: 60 fő. 

 

A Bóbita Bölcsőde (Pápa, Tókert u. 11.) engedélyezett férőhelye jelenleg Pápa Város Jegyzője 

2/6238-9/1999. számú működési engedélye alapján: 30 fő.  A Pápa Bóbita Bölcsőde 

kapacitásbővítő fejlesztése című KDOP-5.2.2/B-2f-2009-0006 projekt eredményeként a 

férőhelyek száma 50 főre emelkedik. 

Az intézményekben - a várakozók számának, a férőhely kihasználtságnak, valamint a beíratott 

gyermekek életkorának figyelembe vételével - szükségessé vált a férőhelyek bővítése. 

 

A fentiek figyelembe vételével a  

 Fenyveserdő Bölcsődében 3 csoport 12 fő, 3 csoport 14 fő, a fogyatékos gyermekeket ellátó 

csoport 6 fő férőhellyel (84 fő),  

 a Napsugár Bölcsődében 3 csoport 12 fő, 3 csoport pedig 14 fő férőhellyel (78 fő) 

 a Bóbita Bölcsődében 3 csoport 12 fő, 2 csoport pedig 14 fő férőhellyel (64 fő) működne. 

 

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Összeállította: Benecz Rita 

                        osztályvezető  

 

Pápa, 2010. június 1.         dr. Kovács Zoltán s.k. 

            polgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 

 

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Fenyveserdő Bölcsőde (Pápa,Vajda P. 

 ltp.) férőhelyét 84 főben határozza meg az alábbiak szerint: 

- 3 csoportszobában 12 fő 

- 3 csoportszobában 14 fő 

- 1 csoportszobában   6 fő  

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtásával 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

            

Határidő: azonnal                    

Felelős:   dr. Kovács Zoltán polgármester 

             Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető 

 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Napsugár Bölcsőde (Pápa, Képző u. 1. ) 

 férőhelyét 78 főben határozza meg az alábbiak szerint: 

- 3 csoportszobában 12 fő 

- 3 csoportszobában 14 fő 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtásával 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

      

     Határidő: azonnal                    

     Felelős:   dr. Kovács Zoltán polgármester 

                     Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető 

 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bóbita Bölcsőde (Pápa, Tókert u.11.) 

 férőhelyét 64 főben határozza meg az előterjesztésben foglaltak szerint: 

- 3 csoportszobában 12 fő 

- 2 csoportszobában 14 fő 

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedély ismételt kiadása iránti kérelem 

benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

      

     Határidő: folyamatos                    

     Felelős:   dr. Kovács Zoltán polgármester 

                     Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezető 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE      II. 

8500 Pápa, Fő u. 12. 

Tel:  89/515-000 

Fax: 89/515-083 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye által nyújtott szociális 

alapszolgáltatások működését a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és 

Gyámhivatala 24/613-22/2008. számú határozatával határozatlan időre, a gyermekjóléti 

szolgáltatás működését pedig Pápa Város Jegyzője 2/5670-4/2008. számú határozatával 

határozott időre, 2010. december 31. napjáig engedélyezte. A családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgáltatás feladatait az intézmény a Pápa, Fő u. 7. szám alatti épületben látja el, az 

alapszolgáltatások ellátási területe Pápa, valamint Farkasgyepű és Bakonyjákó községek 

közigazgatási területe. A Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretében megvalósuló 

projekt eredményeként a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást az intézmény a Pápa, 

Barát u. 11. szám alatti akadálymentesített, korszerű szolgáltatást biztosító, technikai és tárgyi 

feltételeknek megfelelő épületben biztosítja. 

 

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 

321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, továbbá a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) 

bekezdése alapján a fenntartó köteles kérelmezni a működési engedély módosítását, ha a 

működési engedélyben feltüntetett adatok megváltoznak.   

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások esetében a működési engedélyekben az 

intézmény székhelye és telephelye nem változik, ugyanakkor családsegítés esetében az ellátottak 

előtt nyitva álló helyiség, gyermekjóléti szolgáltatás esetén a területi iroda címe Pápa, Fő u. 7. 

helyett Pápa, Barát u. 11. lesz, ezért szükséges a működési engedélyek módosítása. 

 

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Összeállította: Benecz Rita osztályvezető 

 

Pápa, 2010. június 1.                                                  dr. Kovács Zoltán s.k. 

          polgármester  

   

HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint Pápa Város Önkormányzata Egyesített 

Szociális Intézményének fenntartója a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 

engedélyezéséről és  ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, 

továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. 

rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a 24/613-22/2008. számú, valamint a 2/5670-4/2008. számú 

működési engedélyek módosítása iránti kérelmek benyújtásáról dönt.  

Utasítja a Polgármestert, hogy a működési engedélyek módosítása iránti kérelmek benyújtásával 

kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal                    

Felelős:    dr. Kovács Zoltán polgármester 

                Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 


