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Aszód Város  Képviselő-testületének   6 /2018 (II. 23.) önkormányzati rendelete 

a bölcsődei ellátásról 

 

Aszód Város  Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a 

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

8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Aszód Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében az 1-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása 

érdekében bölcsődét működtet.  

(2) A bölcsődei ellátás biztosítása az Önkormányzat által fenntartott Aranykapu Bölcsőde (2170 

Aszód, Kossuth Lajos utca 78.) útján történik, melynek működési területe Aszód város 

közigazgatási területére terjed ki. 

(3) A bölcsőde alapellátásként ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott feladatokat. 

(4) A bölcsőde az alapellátáson túlmenően játszóházat,  időszakos gyermekfelügyeletet 

működtet. 

2. § 

 (1) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a „Jelentkezési lap” 

formanyomtatvány kitöltésével az Aranykapu Bölcsőde intézményvezetőjéhez (a 

továbbiakban: intézményvezető) vagy megbízottjához kell benyújtani. 

(2) A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt. 

 (3) A felvételi kérelem elbírálása során - Gyvt. 42/A. §-ában meghatározottakon túl - előnyt 

élvez különösen az a gyermek 

a) akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy) családi 

állapotú szülője nevel, 

b) akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja,  

c) akinek szülője, gondozója orvosilag igazolt betegsége miatt, az ellátást biztosítani nem vagy 

csak részben tudja, 

d)  akinek megfelelő testi szellemi fejlődése biztosítása érdekében a bölcsődei ellátásra szükség 

van, 

e) akit – gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt időskorú (a reá vonatkozó 

nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,  
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f) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásáról megfelelő szinten 

nem képes gondoskodni,  

g) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és szülei munkáltató igazolással 

rendelkeznek.  

(4) Ha a bölcsőde létszámkerete betelt, a kérelmeket az érkezésük sorrendjében kell 

nyilvántartásba venni, a nyilvántartásba vételről a kérelmezőt értesíteni kell. 

(5) A bölcsődei felvételről az intézményvezető értesíti a kérelmezőt, az ellátás megkezdésekor 

az intézményvezető és a szülő (törvényes képviselő) írásbeli megállapodást köt. A 

megállapodás megkötésével egyidejűleg a bölcsődei ellátással kapcsolatban a szülő (törvényes 

képviselő) tájékoztatást kap, amelynek megismeréséről írásban nyilatkozik. 

(6) Soron kívüli ellátás biztosítható a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése esetén. 

3. § 

A bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt-ben meghatározott eseteken túl 

a) a szülő (törvényes képviselő) bejelentése alapján, 

b) a jogosultsági feltételek megszűnésével, vagy 

c) a bölcsőde házi rendjének súlyos és ismételt megszegése estén. 

4. § 

(1) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját a törvényes képviselő az intézménnyel kötött 

megállapodásban rögzített időponttól kezdődően tárgyhónap 10. napjáig köteles megfizetni az 

intézmény által megjelölt számlaszámra. Félnapos időtartamú napközbeni ellátás igénybevétele 

esetén, valamint a gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt, a jogviszony 

fennállása alatt  a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett. 

(2) A törvényes képviselő a bölcsőde nyári és téli zárva tartása idején mentesül a gondozásért 

fizetendő térítési díj megfizetésétől. Amennyiben a nyári zárva tartás tört havi időtartamban 

kerül megállapításra,a gondozásért fizetendő térítési díj a tényleges gondozási napok napi 

térítési díja alapján kerül megállapításra. 

 (3) A törvényes képviselő köteles a személyi térítési díj kiszámításához szükséges, - az 

intézményvezető által jogszabály alapján meghatározott - iratokat benyújtani. 

(4)  Jövedelmet igazoló iratok hiányában  a Gyvt. 148. § (10a) alkalmazásával a személyi térítési 

díjat a rendelet 1. melléklet 1. B) pontja szerint kell megállapítani. 

5. § 

Az intézményvezető a gondozás személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező 

gyermek esetében 15 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt 

tartozásának rendezésére. A felszólítást tartalmazó levélben az intézmény tájékoztatja a 

törvényes képviselőt a szociális alapon történő támogatás lehetőségeiről, valamint arról, hogy 

amennyiben a jelzett 15 napos határidő elteltéig nem rendezi a tartozását végrehajtás iránti 

intézkedést kezdeményez. 
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6. § 

Az intézményvezető a törvényes képviselővel kötött megállapodásban rendelkezik a személyi 

térítési díj kezdő időpontjáról, a fizetés módjáról. Az intézményvezető gondoskodik a 

megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá gondozási 

személyi térítési díj befizetésének havi nyilvántartásáról. 

7. § 

(1) Az Önkormányzat a bölcsődében alkalmazandó személyi térítési díjat, időszakos 

gyermekfelügyeleti és játszóházi díjakat a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint határozza 

meg. 

 (2) A bölcsődei étkezés térítési díjait külön önkormányzati rendelet határozza meg. 

8. § 

(1) Ez a rendelet 2018. május 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2012 (III.30.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Aszód, 2018. március 23. 

 

 

 

Sztán István          dr. Bóta Julianna 

polgármester          jegyző 

 

 

Záradék:  

 

A rendelet kihirdetése 2018. március 23-án megtörtént. 

 

 

dr. Bóta Julianna jegyző 
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1. melléklet a bölcsődei térítési díjakról szóló 6/2018.(III.23.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

1. Bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díjak  

 

                                                                                                                  

 

 

 

2. Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet személyi térítési díja: 260.-Ft/óra 

 

3. Alapellátáson túli szolgáltatás  (Csiri-biri  Játszóház) díja alkalmanként 400.- Ft/gyermek. 

 

A) A Bölcsődében jövedelemvizsgálat alapján fizetendő gondozási díj: 

Egy főre eső jövedelem/Ft Napi térítési díj Havi maximum térítési díj 

39.900 -57.000 ingyenes ingyenes 

57.001-88.000                         250.-Ft/nap 5.250.- Ft 

88.001-118.000                       375.-Ft/nap 7.875.- Ft 

118.001 felett                                 500.- Ft/nap 10.500.-Ft 

 

B) A Bölcsődében jövedelemvizsgálat nélkül fizetendő gondozási díj: 

 650.- Ft/nap 13.650.- Ft 


