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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft.- Pásztó, Gábor Á. u. 33. – működési engedélyt 
kért és kapott 1-14 éves korú gyermekek (7 fő) elhelyezését biztosító családi napközi 
működtetésére. A gyermekintézmény képviselője írásbeli kérelemmel fordult Pásztó 
Város Polgármesteréhez ellátási szerződés megkötése tárgyában azzal az indokkal, 
hogy az állami normatíva nem fedezi a működtetés költségeit, a havi különböző 
összegben kalkulált szülői befizetés mellett sem. A költségek finanszírozásának 
alakulását a kérelmező által készített 1. számú melléklet mutatja.  
Az önkormányzati hozzájárulásként kért 1 havi összeg 28.300-tól 34.000 Ft-ig terjed 
gyermekenként. 7 gyermek után fizetendő havi összeg 198.100 Ft-tól 238.000 Ft-ig 
éves szinten pedig 2.377.200 Ft-tól 2.856.000 Ft-ig terjedne.  
A kérelem indokai között szerepel a bölcsődés korú gyermekek elhelyezésének 
biztosítása is, mivel városunkban nem működik bölcsőde.  
Bölcsődei ellátási kötelezettség a 10 ezer állandó lakost meghaladó települések 
esetében előírás.  
Mint ismeretes a két és féléves gyermekek intézményi ellátását az önkormányzati 
óvodában tudjuk megoldani, 2011-től várhatóan már állami normatíva igénylése 
mellett.  
Az önkormányzat fenntartásában  is működik 7 férőhelyes családi napközi, aminek 
kihasználtsága átlagosan 40 %-os, közel sem éri el a teljes kihasználtságot.  
Összefoglalva egyrészt elmondhatjuk, hogy a kérelmező általi ellátotti körbe tartozó 
gyermekek önkormányzati intézményekben is elhelyezhetők a jobb kihasználtság 
biztosítása érdekében, másrészt a költségvetési, pénzügyi helyzet nem teszi lehetővé 
önkormányzati hozzájárulás megállapítását és finanszírozását.  
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Ciróka 
Családi Napközi Nonprofit Kft. ellátási szerződés kötésére vonatkozó kérelmét. 
Megállapítható, hogy a családi napközi ellátási körébe tartozó gyermek elhelyezése 
jelenleg biztosítható az önkormányzati gyermekintézményekben, továbbá az 
önkormányzat pénzügyi helyzete nem nyújt lehetőséget az ellátási szerződés 
megkötésére, valamint önkormányzati hozzájárulás megállapítására. 
 
Határidő: kérelmező értesítésére 8 nap 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2010. november 18.  
           Bartus László  
           osztályvezető  
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
      Dr. Tasi Borbála 
      címzetes főjegyző 


