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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § és 96. §a határozza meg az önkormányzatok gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatait. A 94. § (3)
bekezdés a) pontja alapján az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat,
amelynek a területén tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét köteles működtetni. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6.
pontja és a 23. § (5) bekezdés 10. pontja alapján a kerületi önkormányzatok feladatai közé tartozik
az óvodai ellátás.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde és a Brunszvik Teréz Budavári
Óvodák intézményvezetői, Koppány Ivett és Katinszki Ferencné ismételten jelezték a
fenntartónak, az I. Kerületi Budavári Önkormányzatnak, azt a tényt, hogy 2019-2020 nevelési

évben megugrott azon gyerekek száma, akik viselkedési és beilleszkedési zavarral illetve
impulzuskontroll zavarral küzdenek.
A következő nevelési évtől szeretnénk megvalósítani a bölcsődékben és az óvodákban egy
prevenciós edukatív foglalkozás-sorozatot, melynek célja elsősorban az agresszió csökkentése.
A legtöbb gyermek a bölcsődében és az óvodában találkozik először egy nagyobb közösséggel. Itt
tanul meg szocializálódni, itt sajátítja el a társas együttélés szabályait. A gyermekek életkori
sajátosságából is fakad, hogy a frusztráló tényezőkre gyakran a helyzethez nem illően, agresszíven
reagálnak.
A gyermekek sémarendszerét a felnőttek reakciója, játékban bemutatott viselkedésmintája meg
tudja erősíteni. A felnőttek viselkedése hatással van arra, hogy az agresszív vagy a békés megoldási
stratégiák rögzülnek, hogy a frusztráltságát megtanulja a társadalom által elfogadott módon
levezetni vagy kifejlődik az agresszív reakció, a bántalmazás, a bullying.
Az óvodapedagógusokkal és szülőkkel való közös munka célja a gyerekek minél korábbi
erőszakellenes, empatikus, toleráns attitűdjének a megalapozása valamint az agresszió csökkentése.
A prevenciós és integrációs program megvalósításához szükséges anyagi keretet az Önkormányzat
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1 /2020. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 8. sz. melléklet 8. Tartalékok SNI iskola, óvoda projekt 15.000.000 forintos
keret terhére 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint útján biztosítja az alábbi megosztásban:
-

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde részére 5.000.000; Ft;
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák részére 5.000.000; Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!
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.../2020. (VII. 16.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Egyesített Bölcsőde és a Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák 2020-2021. nevelési évre vonatkozó prevenciós és integrációs
programjának finanszírozásáról
1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a 2020. évi költségvetéséről szóló 1 /2020. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 8. sz. melléklet 8. Tartalékok SNI iskola, óvoda
15.000.000 Ft-os keretösszegéből 10.000.000 forintot biztosít a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat a bölcsődék és az óvodák integrációs és
prevenciós programjának finanszírozására.

2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Egyesített Bölcsőde részére 5.000.000 forint támogatást
biztosít a prevenciós és integrációs program finanszírozására.
3. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
részére 5.000.000 forint támogatást biztosít a prevenciós és integrációs
program finanszírozására.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a döntés
végrehaj tásáról.

