
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelete 

a bölcsődei ellátás igénybevételének szabályairól 
 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében és a 131.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
1.§ Szentkirályszabadja Község Önkormányzata az általa fenntartott Szentkirályszabadjai 
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde intézményben kétcsoportos mini bölcsődei ellátást biztosít. A 
bölcsőde működési területe Szentkirályszabadja község közigazgatási területére terjed ki. 
 
2.§ A bölcsődei ellátás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti 
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás, mely a 3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását foglalja magában. 
 
3.§ (1) A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározott szempontok figyelembe vételével. A bölcsődei ellátás 
az intézmény vezetőjénél igényelhető formanyomtatványon. 
(2) A kérelmek elbírálásánál - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározott rendelkezések figyelembevételével - előnyt élveznek a 
szentkirályszabadjai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek. 
 
4.§ Az intézményvezető írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes 
képviselőjét. A döntésnek tartalmaznia kell: 

a) jogosult-e az adott személy a kért gondoskodásra, 
b) mely időponttól és hol veheti igénybe az ellátást, 
c) a fizetendő térítési díj összegét, 
d) az intézkedése elleni jogorvoslat lehetőségeit. 

 
5.§ Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül soron kívül biztosítani ellátást annak a 
személynek, akinek a késedelem egészségét, életét, testi épségét, továbbá egészséges fizikai és 
lelki fejlődését veszélyeztetné. 
 
6.§ Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénybe vevő 
törvényes képviselőjével megállapodást köt. 
 
7.§ (1) Az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni, ha a jogosult az ellátást meghatározott ideig 
nem kívánja igénybe venni. 
(2) A bölcsődei ellátásra vonatkozó intézményi jogviszonyt az intézményvezető megszünteti 

a) a bölcsődei házi rend súlyos és ismételt megszegése esetén, 
b) amennyiben a gyermek az ellátást egybefüggően 15 napon át igazolatlanul nem veszi 
igénybe, 
c) a szülő (törvényes képviselő) kérelmére 
d) ha az igénybe vevő más intézménybe történő áthelyezése indokolt. 

(3) Az intézményvezető írásban értesíti a jogosultat a (2) bekezdés szerinti esetekben 
a) a személyes gondoskodás megszüntetéséről, 
b) annak okáról, 
c) időpontjáról, 
d) jogorvoslat lehetőségéről. 

 
8.§ A bölcsődei ellátást - ide nem értve a gyermekétkezésért fizetendő térítési díjat - a fenntartó 
térítésmentesen biztosítja. 
 
 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/131627%23SZ7@BE2


9.§ A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díj összegét, a térítési díjak beszedésére, 
kifizetésére vonatkozó szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a 
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 
10. § Ez a rendelet 2021.július 1. napján lép hatályba. 
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