
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének      

2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmének helyi 

szabályairól és a térítési díjról 
 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörben 

eljárva a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1-2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

gyermekek védelmének helyi szabályairól és a térítési díjról a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) A rendelet hatálya a Bocskaikert közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, a Gyvt. 

4.§-ában meghatározott személyekre terjed ki. 

 

(2) E rendelet térítési díjra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a köznevelési 

intézményekben folyó gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott ellátás esetén 

is. 

 

2.§ .1 

 

 

 

Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat 

biztosítja: 

a) Család- és gyermekjóléti szolgálatot az Önkormányzat által fenntartott Bocskaikerti 

Humánszolgáltató Központ intézmény útján, külön szervezeti egységben 

b) Gyermekek napközbeni ellátásán belül családi bölcsődét és mini bölcsődét az 

Önkormányzat által fenntartott Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ intézmény 

útján, külön szervezeti egységben 

 

3.§2 

 

(1) A család-és gyermekjóléti szolgálat igénybevételének részletes szabályait, a kérelem 

benyújtásának rendjét, a Gyvt. 31§-a, a megszűnésének módját a 37/A §-a határozza meg. 

(2) A családi bölcsőde és mini bölcsőde igénybevétele, ha a Gyvt. másként nem rendelkezik- 

önkéntes, az ellátást igénylő (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen 

kiskorú kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek 

személyi adatait, lakcímét, a szülő, vagy más törvényes képviselő nevét és lakcímét.  

(3) A családi bölcsőde és mini bölcsőde igénybevételére vonatkozó kérelmet írásban az 

intézmény által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon kell benyújtani az intézmény 

vezetőjénél. 

(4) Az intézményvezető hatáskörében-kérelem benyújtása és külön eljárás nélkül- biztosítható 

ellátások nincsenek. 

(5) A bölcsődei felvételi kérelemhez csatolni kell 

 
1 Módosította a 32/2021. (XII 14.)  önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2021 12.14. 
2 Módosította a 32/2021. (XII 14.)  önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2021 12.14. 

 



a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, normatív alapú étkezési térítési 

díjkedvezményre jogosító határozat másolatát, 

b) az illetékes munkaügyi kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci képzésen való részvétel 

tényéről és idejéről, 

c) a szülő tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról az oktatási intézmény által kiállított igazolást, 

d) a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy a szülő az állapota miatt a gyermek 

napközbeni ellátását egyáltalán nem vagy csak részben tudja biztosítani, 

e) a gyermek diétás élelmezéséhez szükséges szakorvosi igazolást. 

 

(6) Ha a szülők munkavégzésére való tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést a 

keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei 

ellátásának megkezdését megelőző öt nappal a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek 

munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy 

a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is. 

 

(7) A bölcsődei felvételi kérelem benyújtásakor be kell mutatni 

a) a szülő és a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

b) a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági igazolványt. 

 

(8) 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. 

 

(9) A 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. 

 

(10) Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, az 

intézményvezető írásban értesíti a kérelmezőt, egyben tájékoztatja, hogy a gyermeke várólistára 

kerül. 

 

(11) Szabad férőhely esetén az intézményvezető értesíti a kérelmezőt az elhelyezés 

időpontjáról. 

 

(12) Ha a kérelmező az intézmény vezetőjének döntését vitatja, a kérelmező, az arról való 

tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

 

(13) A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a 

kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt a Gyvt. 32. § (7) 

bekezdésében meghatározottak alapján. 

 

(14) Megszűnik a bölcsődei ellátás, ha 

a) a 3. § (8) bekezdés kivételével a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét 

betöltötte, 

b) a törvényes képviselő kérelmére, 



c) a gyermek orvosának szakvéleménye alapján, ha a gyermek egészségi állapota miatt 

bölcsődében nem gondozható, 

d) ha a törvényes képviselő ismételt viselkedésével súlyosan megsérti az intézmény házirendjét 

és ezzel veszélyezteti a gyermekek ellátását és személyiségük fejlődését, az illetékes Család- és 

Gyermekjóléti Központ egyidejű értesítése mellett. 

 

(15) A családi bölcsőde és mini bölcsőde nyitva tartása 

a) munkanapokon hétfőtől péntekig, reggel 7 órától délután 17 óráig tart, 

b) a nyári nyitva tartás rendjének elveit a Képviselő-testület minden év február 15-ig határozza 

meg úgy, hogy gondoskodik a bölcsődei szünet idejére a gyermek intézményi gondozásának 

megszervezéséről. 

 

4. §3 

 

 

 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat az általános iskolai gyermekétkeztetést intézmény 

közreműködése nélkül biztosítja. 

 

(2) Az általános iskolai gyermekétkeztetés személyi térítési díját a polgármester a Gyvt., 

a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint jelen rendelet előírásai alapján 

állapítja meg. 

 

(3) Amennyiben a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, az erről szóló 

értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Szociális Bizottsághoz 

fordulhat. 

 

 

6.§ 

 

(1) A 2. § a) pontjában meghatározott ellátás igénybevétele térítésmentes. 

 

(2) A köznevelési intézményekben a gyermekétkeztetés térítési díjait a rendelet 1. 

melléklete tartalmazza. 

 

(3) A családi bölcsőde intézményi térítési díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.4 

 

(4) A személyi térítési díjat a kötelezett: 

a.) A b) pont kivételével a tárgyhónapot követő hónap 10-ig. 

b.) december hónapban a tárgyhó végéig kell megfizetni. 

 

(5) Az intézményi és az intézményen kívüli – szünidei - gyermekétkeztetést az 

önkormányzat vásárolt közszolgáltatás útján biztosítja. 

 

 
3 Hatályon kívül helyzete a 21/2016 ( XII.06.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2017. 01.01. 
4 Módosította a 17/2021. (VII.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2021. 07.22. 



(6) Az önkormányzat által a szolgáltató részére fizetendő ellenértéket a rendelet 1. 

függeléke tartalmazza. 

 

7.§ 

 

 

(1) A rendelet 2016. április 1-én lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Bocskaikert Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelmével összefüggő 

pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 10/2006. (VII. 01.). 13/2011. (VII. 27.), 

24/2013. (XII. 16.) KT. rendelete. 

 

Bocskaikert, 2016. január 28. 

 

 

Baloghné Kiss Judit s.k.             Szőllős Sándor s.k. 

 jegyző        polgármester 

 

 

 Kihirdetési záradék: 

A Rendeletet Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. január 29-én 

kihirdetésre került. 

 

Bocskaikert, 2016. január 29. 

 

                 Baloghné Kiss Judit s.k. 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. melléklet  

 

 

Köznevelési intézményeknél alkalmazandó étkeztetési intézményi térítési díjak 

 Intézmény típusa Étkezés típusa Térítési díj Ft/nap 

normál 

Térítési díj Ft/nap 

diétás 

1

. 

ÓVODA    

  Tízórai 100 170 

  Ebéd 348 601 

  Uzsonna 86 158 

  Összesen 534 929 

2

. 

ÁLTALÁNOS ISKOLA    

  MENZA:   

   360 748 

  NAPKÖZI:   

  Tízórai 100 202 

  Ebéd 360 748 

  Uzsonna 94 190 

0  Összesen 554 1140 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák5 

2. melléklet 

Családi és mini bölcsőde intézményeiknél alkalmazandó intézményi és étkeztetési 

intézményi térítési díjak 

 Intézmény típusa Étkezés típusa Térítési díj Ft/nap 

normál 

G Y E R M E K É T K E Z T E T É S 

1. CSALÁDI BÖLCSŐDE Reggeli 67 

  Tízórai 60 

  Ebéd 294 

  Uzsonna 66 

  Összesen 487 

2. MINI BÖLCSŐDE Reggeli 67 

  Tízórai 60 

  Ebéd 294 

  Uzsonna 66 

  Összesen 487 

    

G O N D O Z Á S 

 CSALÁDI és MINI BÖLCSŐDE   

  Gyermekek gondozására, nevelésére, 

nappali felügyeletére és a vele történő 

foglalkozásra (továbbiakban együtt: 

gondozás 

0 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák”6 

 
5 Módosította a 16/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2.§. -a. Hatályos: 2022.09.16 
6   Módosította a 16/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 2.§. -a. Hatályos: 2022.09.16. 



1. függelék a  2 /2016. ( I .29. ) rendelethez 

 

2017 január 01-től az önkormányzat által a szolgáltató részére fizetendő 

ellenérték 

 

 

 

   

 

Étkeztetés típusa: 

 

rezsi 

% 

 

Szolgáltató részére fizetendő  

(Ft) 

 

 

Intézményi étkeztetés:   

Óvodai intézmény étkeztetés: 60 640.- 

Iskolai menza: 96,3 530.- 

Iskolai napközi: 95,2 810.- 

Családi bölcsőde: - 560.- 

Szünidei – intézményen 

kívüli - étkeztetés: 

  

Bölcsődés korú: - 450.- 

Óvodás korú: 60 450.- 

Általános Iskolás korú: 100 450.- 

Középiskolás korú: 100 450.- 

 

Az  árak az ÁFA-t nem tartalmazzák 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


