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Balatonalmádi város polgárainak, els sorban a kisgyermeket nevel sziil k nevében
fordulunk Ön khoz. Teleptiléstink abban a szerencsés helyzetben van' hogy igen sok
kisgyermeket nevel család é1 itt, és kiemelked en magas a nagycsaládosok száma is. 20t7.
december 3l-én Balatonalmádi álland lakossága 9685 fo, ebb l a három év alattiak száma
sszesen 327 f . A kormány elkcitelezett családtámogatási intézkedéseinek k szonhet en
varosunkban idén megépi'i| az Almádi Magocskák Óvoda rij éptilete.
Balatonalmádi varosarrak azonban nincs b lcs déje. A bcilcs dei ellátást az nkormányzat
tryy biztosítja, hogy egy szomszédos telepiilés családi b<ilcs déjévelkcittitt szerzodést. Ebben
az intézménybena havi gondozási díj sszege 58.000Ft[h , valamint az étkezéscisszege
765Ftlnapl4étkezés. 2l munkanappal számolva ez74 605 Ft. A sztil k hozzájárulásán tíl az
intézménymegkapj a az á|Iami támogatást is. Az Önkormányzat havi 5000 Ft támogatást nyujt
abolcs dét igénybevev családoknak. K<innyenbeláthat , hogy így ishozzávet leg 70 000 Ft
a havi díj és erre tev dik rá még az izemanyag kciltsége, amely igen jelentos kiadást jelent
egy család szátmÍra. Ez a konstrukci a magas k ltségek mellett azért Sem életképes
megoldás, mert ez a családi bcilcs de cisszesen 19 fer hellyel rendelkezik, márpedig ennél
j val magasabb a balatonalmádi családok részérl a b lcs dei ellátásra megjelen igény, és
csak vár listár l lehetséges bekeriilni az intézménybe.
gyermekek védelmérl és a gyámtigyi igazgatásr l sz l 1997. évi XXXI. torvény (a
továbbiakban Gyvt.), valamint a l5ll998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást
nyujt gyermekj léti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatair l
és mrikcidéstik feltételeir l szerint az a teleptilési cinkormányzat, amelynek tertileténtízezernél
t bb álland lakos él, saját fenntartásban b lcs dét koteles mtikodtetni. Mint ismertetttik,
Balatonalmádi álland lakossága egy kevéssel ugyan' de elmarad a 10 000 fot l. igy u Gyvt.
azon kitétele érvényes, miszerint az nkormiínyzat valamely, a jogszabályban meghatározott
ellátási formában kciteles gondoskodni a gyermekek bcilcs dei ellátás áÍ l, amennyiben a
teleptilésen legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezlk, vagy a teleptilés harom év
alatti lakosainak száma meghaladja a 40 fot. A harom év alatti lakosok száma varosunkban
sokszorosan meghaladja a torvény el írta 40 fot, és az elmrilt évek bcilcs dei igényfelmérései
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alapjan állíthatjuk, hogy az 5 gyermek helyett legalább 50 igény jelentkezett b<ilcs dei
ellátásra. Idén, 20l9-ben a bcilcs dei igényfelméréstszolgál tirlapot is t<ibb, mint citven fo
tolt ne ki!

Mélységesenelítélendnek tartjuk, hogy az Önkorményzat a bcilcs dei ellátást a város
polgarai szémtára a teleptilésen nem biztosítja, holott erre igen nagy igény lenne, és ennek
kiváltásara egy olyan szolgáltatást ajánl a sztil knek, amely tetemes kiadást jelent a családok
szátmára. Balatonalmádi Város Önkorm ányzata pályázati fonásokb l szeretné biztosítani a
saját fenntartásri b<ilcs de megépítését,ez viszont sajnos nem jelent megoldást azoknak a
családoknak, akiknek gyermeke most bcilcs dés koru. Az igényfelmérésekalapjan is látszik,
hogy ez a szátm j val meghaladja a torvény el írta feltételeket. Éppenezért a Kormarry
támogat ását szeretnénk kérni, hogy az A\mádi Magocskak Óvoda Bajcsy-Zsilinszky utcai,
jelenleg vodaként mtÍkcid éptiletében,amely sszel felszabadul, egy városi btilcs de kapjon
helyet. Ennek az épÍÍletneka konyháját az elmrilt évben rijítottríkfel, jelenleg is kisgyermekek
nappali ellátásara szolgál intézménykéntmtikcidik, igy ideális helyszínt jelent egy varosi

b lcs

dének.

Kérelmtinkhciz csatoljuk a levélben foglaltakkal egyetért balatonalmádi lakosok trírnogat
aláirását.

Bízunk abban, hogy a levélben foglaltakhoz sikertil a magyat Kormány támog4tását elnyerni,
hiszen a kisgyermekes családok jelentik a jciv zá|ogát, és circimmel látjuk, hogy a Kormarry
elk<itelezett ezt konkrét intézkedésekkel is támogatni!
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