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Tárgy: Előterjesztés a Bölcsődei ellátásról szóló rendelet megalkotására. 

 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 14. § (1) bekezdése értelmében a gyermekek védelme a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint 
a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének 
biztosítására irányuló tevékenység. 
A (2) bekezdés szerint a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint 
e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
 
A Gyvt. 15.§ (2) bekezdésének b) pontja értelmében a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátások közé tartozik a gyermekek napközbeni ellátása, melynek egyik formája 
a bölcsőde. 
 
A Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás 
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, a gyermekek átmeneti gondozásáért, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított 
utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 
A Gyvt. 29. §-a alapján: 
(1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: 
személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról 
rendeletet alkot. 
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza 
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és 
a kérelem elbírálásának szempontjait, 
c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, 
d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 
e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 
 
A Gyvt. 147. § (1) kimondja, hogy a fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdés szerinti ellátások 
intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása 
esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek 
szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. 

 A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a 
továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 
gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 

   (3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell 
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki 
folyamatok indokolják. 
 
Fontos hangsúlyozni, hogy a Gyvt. szerint az „intézményi térítési díj” nem azonos fogalom a 



„személyi térítési díjjal”. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami 
hozzájárulás különbözetének összege, amely megmutatja, hogy a fenntartónak egy fő ellátása 
mennyibe kerül. A személyi térítési díj pedig az az összeg, amelyet az ellátott ténylegesen megfizet 
egy általa igénybe vett személyes gondoskodást nyújtó ellátásért, hiszen a Gyvt. tételesen 
meghatározza, hogy egy-egy ellátás esetén az ellátott jövedelmének hány százaléka erejéig kérhető 
térítési díj, továbbá azt is, hogy mely ellátást kell térítésmentesen biztosítani. 
 
A Gyvt. 147. § (4) bekezdése szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint 
kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is 
meghatározhatja. 
 
A Gyvt. 148. § (1) bekezdése értelmében a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a 
továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető, a szolgáltatást vezető vagy a működtető (a 
továbbiakban együtt: intézményvezető) konkrét összegben állapítja meg. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint az intézményi és a személyi térítési díjat – az 1 és 2 
forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. 
törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve – napközbeni ellátások esetében ellátási napra vetítve 
kell meghatározni.   
 
A Gyvt. 148. § (4)bekezdése értelmében a személyi térítési díj - a gyermekétkeztetés kivételével - 
nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.  
 
A Gyvt. 150. §  (3) bekezdése kimondja, hogy a személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem 
haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem 25%-át bölcsőde esetén, ha a fenntartó 
a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett a bölcsődei ellátás keretében 
nyújtott gondozásra is megállapít személyi térítési díjat, 
 
A Gyvt. 151. § (5)  bekezdése szerint gyermekétkeztetés esetén 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
aa) bölcsődés, 
gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelt megalkotására, javaslom a bölcsődei ellátást továbbra 
is térítésmentesen megállapítani. 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022. (IX….) önkormányzati rendelete 

a mini bölcsődei ellátásról 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed 

a) a mini bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekre, 

b) a mini bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek szülőjére, törvényes képviselőjére. 

 

2. § 

(1) A mini bölcsődei ellátás a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjában, valamint az 

ellátás szakmai programjában meghatározottak szerint a három éven aluli gyermek életkorának 

megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja. 

(2) Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mini bölcsődei ellátást az Alsóörsi 



Napraforgó Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) szervezeti keretei között biztosítja. 

 

3. § 

(1) A mini bölcsődébe történő felvétel iránti kérelmet a szülőnek, törvényes képviselőnek az 

Intézményvezetőhöz kell benyújtani. A mini bölcsődébe történő felvételről az Intézményvezető 

dönt. 

(2) A gyermek mini bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával 

a) a körzeti védőnő, 

b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, 

c) a család- és gyermekjóléti szolgálat, 

d) a gyámhatóság 

is kezdeményezheti. 

4. § 

A mini bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni 

a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon 

belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll – 

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és 

b) a védelembe vett gyermeket. 

5. § 

A mini bölcsődei ellátás megszűnik, ha 

a) a gyermek szülője, törvényes képviselője kéri az ellátását megszűnését; 

b) a nevelési év végén a gyermek betöltötte a 3. életévét, óvodaéretté válik; 

c) a gyermek orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt mini bölcsődében nem 

gondozható. 

6. § 

(1) A mini bölcsődei ellátás térítésmentesen vehető igénybe. 

 (2) A mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díját az étkezési térítési díjakról szóló 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 

tartalmazza. 

7.§  

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 Hebling Zsolt      Báró Béla 

 polgármester      jegyző 

 

 

 

 


