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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a 

szerint a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.  

A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális osztálya hatósági ellenőrzést tartott a Budakalászi 

Bölcsődében, és észrevételezte, hogy a bölcsődei élet rendjét a fenntartó nem szabályozta 

rendeletben.  

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem 

a Képviselő- testület elé: 

 

Rendeletalkotási-javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a bölcsődei ellátásokról és 
azok igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletét.  
 
 
Budakalász 2016. december 15. 
 
 

Rogán László 
Polgármester 



Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2016. (XII. ….) önkormányzati rendelete 

a bölcsődei ellátásokról és azok igénybevételéről  
 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
A rendelet hatálya 

 
A rendelet hatálya kiterjed Budakalász város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.  
 

2. § 
Értelmező rendelkezések 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

1. lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás adatai irányadók, 

2. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerint, annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él, 

3. tartózkodási hely: az Nytv. szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár - lakóhelye 
végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében a Gyvt. 5. § rendelkezései az 
irányadók. 

3. § 
Bölcsődei ellátás 

 
(1) A bölcsőde alapellátásként ellátja a Gyvt-ben valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben és e jogszabályok 
módosításáról szóló  6/2016.(III.24.) EMMI rendeletben meghatározott feladatokat. 

(2) A bölcsőde működésének részletes szabályait az intézmény szervezeti és működési szabályzata 
tartalmazza. 

4.§ 
A felvétel rendje 

 
(1) A bölcsődei ellátás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő törvényes képviselője (a 

továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. A bölcsődei nevelési év szeptember 1. napjától a 
következő év augusztus 31. napjáig tart. 

(2) Az önkormányzat minden év március 1. napjáig felhívást tesz közzé a következő nevelési évre 
vonatkozóan, a felvételi kérelmek benyújtásával kapcsolatosan. 

(3) A felvételre irányuló kérelmeket az e rendelet 1. függelékét képező formanyomtatvány 
kitöltésével és annak kötelező mellékleteivel – a gyermek TAJ és lakcímkártyája, a gyermek 
egészségügyi könyve, a szülők lakcímkártyája, a szülők munkáltatói igazolása, tartósan beteg 
esetében szakorvos igazolása, sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői vélemény, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetében az erről szóló 



határozat, valamint hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetről jegyzői határozat - együtt kell 
benyújtani.  
 

(4) A bölcsődei ellátás igénybe vételére irányuló kérelmet az adott nevelési évre az intézmény 
vezetőjéhez személyesen kell benyújtani. A május 1-ig beérkezett felvételi kérelmekről a 
becsatolt kérelem és okmányok alapján - a soron következő nevelési évre vonatkozóan – az 
intézményvezető dönt. 

 

(5) Az intézményvezető a döntés meghozatala előtt kikérheti a bizottság javaslatát, amelynek tagjai:  
- bölcsődevezető, 
- lakcím szerint illetékes védőnő 
- óvodavezetők. 

 
(6) Az intézményvezető a bölcsődei felvételről a Gyvt.-ben foglalt szempontok figyelembe vételével 

dönt. Felveszi a településen életvitelszerűen lakó gyermeket, valamint azt a gyermeket, akinek 
szülője a településen dolgozik.  

(7)   A bölcsődei csoportba való beosztásról az intézmény vezetője dönt.  
(8)  A döntésről a kérelmezőt az intézményvezető május 31-ig írásban tájékoztatja. 
(9) A bölcsődevezető döntése ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül Budakalász Város 

jegyzőjéhez fordulhat.  
5. § 

Térítési díjak 
 

(1) A bölcsődei alapellátás keretében térítési díjat kell fizetni a hatályos jogszabályok alapján. 
(2) A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsődei ellátás térítési díját, melyet külön rendelet 

tartalmaz.  
6. § 

Záró rendelkezés 
 

Ez a rendelet a 2017. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 

Rogán László      Dr. Udvarhelyi István Gergely 
polgármester       jegyző 

 
 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. 12. 15-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2016. 

……………….-án megtörtént. 

 

dr. Udvarhelyi István 

jegyző 

 

 

 

 

 



A bölcsődei ellátásokról és azok igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet előzetes 

hatásvizsgálata  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata. 

 
1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendeletnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs. 
 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
A rendeletnek környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A rendelet gyakorlatilag nem jár adminisztratívteher növekedéssel.  

 

4. Rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A rendelet megalkotását a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 29.§-a írja elő. 

 

5. Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

Rendelet alkalmazásához nem szükségesek személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek.  

 

Indokolás 

 

Az 1.§ a rendelet hatályát rögzíti 

A 2.§ értelmező rendelkezéseket tartalmazza 

A 3.§ a bölcsődei ellátás jogszabályi alapjait tartalmazza 

A 4.§ a felvétel rendjét szabályozza 

Az 5. § a térítési díjról szól 

A 6. § záró és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.  

 



Budakalász Város Önkormányzat - Budakalász Bölcsőde

TAJ száma:

Állampolgársága:

család bölcsőde

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

Eltartott gyermekeim száma: …………….. és életkoruk:

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

ikt.szám:

Anyja leánykori neve:

Gyermekem sajátos nevelési igényű:

A gyermek adatai

Kérem, hogy gyermekem számára  20……..…. év …………...... hó …….... napjától a Bölcsődében férőhelyet biztosítani 

szíveskedjék.

A kérelem rövid indoklása*

egyéb: ………………………………..

benyújtás kelte:

Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe:

Születési helye, ideje:   

A felvételi és előjegyzési naplóban sorszáma:

Neve:

Nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcíme és 

a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:  

A gyermek napközbeni ellátásának jelenlegi helye:*

Életvitelszerű lakóhelyének címe:

Lakcímkártyáján szereplő tartózkodási helyének címe:

Gyermekem felvételét a gyámhatóság vagy a védőnő kezdeményezte:

Gyermekemet egyedülállóként nevelem:

Gyermekemet időskorúként nevelem:

A családban munkanélküli bármelyik szülő:

Gyermekemmel együtt a családban 3 vagy annál több gyermeket nevelek:

Bármelyik szülő Budakalászon dolgozik:

Gyermekem az év folyamán betölti/betöltötte az 1. életévét:

Gyermekem ez év augusztus 31. napjáig betölti a 2. életévét:

Gyermekem ez év december 31. napjáig betölti a 3. életévét:

Gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű:

A családban sérült vagy tartósan beteg gyermeket is nevelünk:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül/nek (jegyzői határozat):

A gyermek testvére a bölcsődébe jár(t):

BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉSI LAP - felvételi kérelem

20…..  /20…… nevelési évre

A bölcsőde, mely telephelyére kéri a felvételt?* Budai út 10. Mályva u. 1/B.

* több válaszadási lehetőség esetén a megfelelő válasz bekarikázandó



Budakalász Város Önkormányzat - Budakalász Bölcsőde

Leánykori neve:

E-mail címe:

Munkahelyének megnevezése:

Munkahely címe:

Otthoni telefonszáma:

E-mail címe:

Munkahelyének megnevezése:

Munkahely címe:

Budakalász, 20....  …………………………………………

……………………………………………..

Gyermekem bölcsődei nevelését nem akadályozó, de 

figyelmet igénylő betegsége (a betegség megnevezése, szükség 

esetén orvosi igazolással)

Napközbeni telefonszáma:

Otthoni telefonszáma:

Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe:

A kérelmező(k) adatai

Lakcím kártyáján szereplő állandó lakóhelyének címe:

Lakcímkártyáján szereplő tartózkodási helyének címe:

Életvitelszerű lakóhelyének címe:

Lakcímkártyáján szereplő tartózkodási helyének címe:

Büntetőjogi felelősségem tudtában kijelentem, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.

NYILATKOZAT

Egyéb információ a kérelem elbírálásához:

A védőnő véleménye és javaslata a gyermek bölcsődei felvételi kérelmével kapcsolatosan:

Napközbeni telefonszáma:

szülője gondviselője gyámja egyéb:

Az édesanya (v.gondviselő) neve:

Életvitelszerű lakóhelyének címe:

Megjegyzés:   A bölcsődébe egész évben folyamatos a jelentkezés, de minden év május második hetében - a 

bölcsődei beiratkozás ideje alatt - a felvételi kérelmek  megerősítése és aktualizálása szükséges.  

Az édesapa (v.gondviselő) neve:

A kérelmező a gyermek* 

* több válaszadási lehetőség esetén a megfelelő válasz bekarikázandó



Budakalász Város Önkormányzat - Budakalász Bölcsőde

kérelmező szülő(k) aláírása

* több válaszadási lehetőség esetén a megfelelő válasz bekarikázandó


