
  

 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete 
a bölcsődei ellátásokról és azok igénybevételéről  

 
(Egységes szerkezetben a 6/2018.(IV.27.) számú rendelettel.) 

 
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: 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
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.  
 

Értelmező rendelkezések 
2. § 

 
(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. 

4. munkáltatói igazolás: a gyermekkel közös háztartásban élő szülő, törvényes képviselő, 
gondviselő munkáltatója hivatalosan igazolja, hogy munkaviszonyban áll. 

5. hallgatói jogviszony igazolás: a gyermeket gondozó, nevelő szülő, törvényes képviselő nappali 
tagozatú felsőoktatási intézmény (egyetem) hallgatója. 

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

Bölcsődei ellátás 

3. § 

 

(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 a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését biztosító intézmény, amely az alapellátás keretében 
alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. 

(3) 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. Bölcsődei ellátás keretében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (Nktv) 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek (a továbbiakban: 
sajátos nevelési igényű gyermek) nevelése és gondozása is végezhető.  

(4) A Budakalászi Bölcsőde az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt 
a budakalászi gyermekek számára, ahol a szülő, törvényes képviselő a gyermek 1. éves korától 
harmadik életévének betöltéséig kérheti gyermeke felvételét.  Annak a nevelési évnek a végéig 
részesülhet a napközbeni ellátásban, amely nevelési évben a harmadik életévét betöltötte.  



(5) Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján 
még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, 
bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

(6) A Budakalászi Bölcsőde az alapellátáson túl egyéb szolgáltatást (speciális tanácsadás, időszakos 
gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése, vagy más gyermeknevelést segítő 
szolgáltatások) infrastruktúra, tárgyi adottságok és feltételek hiányában nem tud vállalni. 

(7) A Budakalászi Bölcsőde működésének részletes szabályait az intézmény szervezeti és működési 
szabályzata tartalmazza.  

 

A felvétel rendje 

4.§ 

 

(1) A bölcsődei ellátás igénybe vétele önkéntes, a jelentkezés egész évben folyamatos, az ellátást 
igénylő törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) írásbeli kérelmére történik. A 
bölcsődei nevelési év szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart.  

(2) Az önkormányzat a nevelési évben indítandó csoportok szervezése és a férőhelyek kialakítása 
érdekében 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 
„Jelentkezési lap” 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) 1A bölcsődei ellátás igénybe vételére irányuló kérelmet az adott nevelési évre az intézmény 
vezetőjéhez személyesen kell benyújtani. A felvételi kérelmekről a becsatolt kérelem és 
okmányok alapján folyamatosan dönt az intézményvezető.  

(5) A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti 

 a körzeti védőnő,  

 a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, 

 a szociális, illetve családgondozó, 

 a gyermekjóléti szolgálat, 

 gyámhivatal.  
(6) Az intézményvezető a döntés meghozatala előtt kikérheti a bizottság javaslatát, amelynek 

tagjai:  

 intézményvezető, 

 lakcím szerint illetékes védőnő 

 óvodavezetők.  
(7) 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.  

(8) Az elbírálásnál előnyt élveznek: 

 a munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló szülők 
gyermekei,  

 az egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi 
állapotú) szülő által nevelt gyermekek,  

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű 
gyermekek,  

 három vagy annál több gyermeket nevelő szülők, nagycsaládosok gyermekei, 

                                                           
1 Módosította Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2018.(IV.27.) rendelettel. Hatályos 2018. 

május 1-től. 



 hallgatói jogviszonnyal rendelkező szülők gyermekei.  
(9) A bölcsődei csoportba való beosztásról az intézmény vezetője dönt.  
(10) A döntésről a kérelmezőt az intézményvezető május 31-ig írásban tájékoztatja.  
(11) Az intézményvezető döntése ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a szülő 

jogorvoslati kérelemmel fordulhat Budakalász Város Jegyzőjéhez. A fellebbezést a Jegyzőnek 
címezve a bölcsőde intézményvezetőjének kell benyújtani.  

(12) A bölcsődei jogviszony létrejöttének feltétele a Gyvt.32.§.(5) bekezdése értelmében a szülő, 
gondviselő és az intézményvezető között létrejött szerződés jogviszony. Az „Ellátási szerződés” 
megkötésére a beszoktatás első napján kerül sor, amennyiben a szükséges dokumentumok 
rendelkezésre állnak (a szülők aktuális munkáltatói igazolásai, egészségügyi törzslap, orvosi 
igazolás, érvényes okiratok).   

(13) A bölcsődei ellátás megszűnik, 

 a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, 

 a Gyvt. 42/A.§(2)-(3) bekezdés szerinti életkort elérte. 

 a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére (kivétel ez alól a védelembe vett, bölcsődei 
ellátásra kötelezett gyermek), 

 ha orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, 
illetőleg magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését,  

 a bölcsődei házirend súlyos megsértése esetén. 
(14) A bölcsődei felvétel és ellátás részletes szabályait a „Felvételi Szabályzat” tartalmazza, amelynek 

tartalmát a hatályban lévő jogszabályok figyelembe vételével az intézményvezető határozza 
meg. 

 

Térítési díjak 
5. § 

 
(1) A bölcsődei alapellátás keretében a Budakalászi Bölcsődében a napi négyszeri étkezésért térítési 

díjat kell fizetni a szülőnek, gondviselőnek, a hatályos jogszabályok alapján. Kedvezményre való 
jogosultságról a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 6. melléklete alapján nyilatkozni köteles a szülő, amennyiben 
kedvezményre való igényét érvényesíteni szeretné. 

(2) A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsődei ellátás személyi térítési díj összegét.  
Budakalász Város Önkormányzata külön helyi rendeletben határozza meg a személyi térítési díj 
fizetési kötelezettséget és annak összegét. 

 
Záró rendelkezés 

6. § 
 

Ez a rendelet 2017. december 2. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a bölcsődei ellátásokról és azok igénybevételéről szóló, 
26/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.  
 
 

Rogán László      Dr. Udvarhelyi István Gergely 
polgármester       jegyző 

 
Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. november 30-ai ülésén fogadta el, kihirdetése 

2017. december 1. napján megtörtént. 

 

dr. Udvarhelyi István 

jegyző 


