Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (X.15.) önkormányzati rendelete
a bölcsődei ellátásról
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete 3.
melléklet 9. pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Nyárlőrinc
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének
kikérésével,
Tiszaug
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya kiterjed a nyárlőrinci és tiszaugi lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott
személyekre.
2. Bölcsődei ellátás
2. §
(1) A bölcsőde, mint személyes gondoskodást nyújtó intézmény a gyermek 20 hetes
korától biztosítja a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását, nevelését.
(2) A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának
megfelelően biztosítani kell:
a) a gondozás-nevelést,
b) az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést a külön
jogszabályban meghatározottak szerint.
3. §
(1) A bölcsődei ellátást a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás (a
továbbiakban: Társulás) az általa fenntartott Szivárvány Közös Igazgatású
Óvoda és Bölcsőde, Óvoda Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) útján
biztosítja.
(2) A bölcsődei ellátás az Intézmény székhelyén (6032 Nyárlőrinc Dózsa György utca
11. szám alatt) vehető igénybe.
3. Bölcsődei felvétel rendje

4. §
(1) A bölcsődei ellátás igénybevételére szóló kérelmet a szülőnek vagy más
törvényes képviselőnek (a továbbiakban: törvényes képviselő) az Intézménytől
beszerezhető nyomtatványon az Intézmény vezetőjéhez kell benyújtania.
(2) A kérelemhez csatolni kell
a) a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota
alapján a bölcsődében gondozható,
b) a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított normatív kedvezmény
igénybevételéhez a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló kormányrendelet szerint szükséges nyilatkozatot.
(3) A gyermek bölcsődei felvételét a törvényes képviselő hozzájárulásával
kezdeményezheti a védőnő, a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos, a
családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat családgondozója.
(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul gondoskodik az
intézményi ellátásról, ha a gondoskodás hiánya a rászoruló életét, testi épségét
veszélyezteti.
5. §
(1) Az igénybevételt megelőzheti a gyermek lakóhelyén végzett – az ellátást igénybe
vevő életkörülményeinek, szociális helyzetének megismerésére irányuló –
családlátogatás.
(2) A kérelemről, illetve a felvételről, a Gyvt. 41. § (1) és (2) bekezdésben, 43. § (3)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével az intézményvezető, a szükséges
dokumentumok teljes körű benyújtásától számított 15 munkanapon belül dönt.
(3) Az intézményvezető döntésének eredményéről haladéktalanul írásban értesíti a
törvényes képviselőt.
6. §
Az intézményvezető döntése ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a
Társulásnál (6032 Nyárlőrinc Dózsa György utca 34. szám alatt) kifogással lehet élni.
7. §
Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, úgy a
gyermeket várólistára kell venni. Üresedés esetén, a listán szereplő gyermek
törvényes képviselőjét haladéktalanul értesíteni kell.
8. §
Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást
igénybe vevő törvényes képviselőjével – külön jogszabályban foglaltaknak
megfelelően – írásban megállapodást köt, amely tartalmazza:

a) az ellátás kezdetének időpontját,
b) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam
megjelölését),
c) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, formáját, módját,
körét,
d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,
e) az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait,
f) az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályokat,
g) az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője nyilatkozatát a Gyvt. 33. §
(2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtörténtéről.
4. Bölcsődei ellátás megszűnése
9. §
(1) A bölcsődei ellátás megszüntetésére a Gyvt. 37/A. § és a 42/A. § (4) bekezdés
szerinti esetekben kerül sor.
5. Térítési díjak
10. §
(1) A bölcsődei ellátásért térítési díjat kell fizetni.
(2) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díj mértékét az 1. melléklet állapítja meg.
(3) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak csökkentésére és elengedésére
vonatkozóan a Gyvt. 21/B. §-ban foglalt szabályozások az irányadók.
(4) A kötelezettnek a személyi térítési díjat a Gyvt.-ben és a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint kell megfizetnie az intézmény részére.
(5) Igazolt hiányzásnak minősül, ha a szülő a gyermeke betegségéről orvosi
igazolást mutat be. A szülő – előzetes bejelentés feltételével – 10 napot
igazolhat.
(6) A bölcsőde a Gyvt. 42. § (1) bekezdésen túli szolgáltatást nem nyújt.
6. Záró rendelkezések
11. §
Ez a rendelet 2019. november 15. napján lép hatályba.
Nyárlőrinc, 2019. október 10.
Pénzváltó István
polgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. október 15.

Zayzon Jenőné
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Zayzon Jenőné
jegyző
1. melléklet a 6/2019. (X.15.) önkormányzati rendelethez

A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja
1. bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési
díja
353,- Ft + ÁFA/fő/nap
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege:

alapja

az

élelmezés

Étkezés
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
összesen
Nyersanyag
norma
61
20
212
60
353

2. bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja
260,- Ft/fő/nap

