
Lakossági tájékoztató bölcsődei ellátás igényfelméréséhez 

 

Tisztelt Szülő! 

 

2017. január 1. napjától módosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) A módosítás következtében, ha bölcsődei 

ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 

év alatti lakosainak a száma meghaladja a 40 főt, az önkormányzat köteles gondoskodni a 

gyermekek bölcsődei ellátásáról. 

A bölcsődei ellátás feltételei biztosításának az Önkormányzat 2018. december 31-ig kell, hogy 

eleget tegyen. Az önkormányzat az igények felmérését követően dönt a bölcsődei ellátási 

szolgáltatás bevezetéséről, az ellátandók köréről, formájáról, hogy ezen ellátást önállóan, 

társulásban, vagy ellátási szerződés útján biztosítja.  

A bölcsődei ellátás kérésének feltétele: 

 a gyermek húszhetes korának betöltése (bölcsődei ellátás keretében a gyermek 

húszhetes korától három éves koráig nevelhető.), 

 a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szülő/törvényes képviselő 

munkavégzése (- ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás 

és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci 

részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai 

oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, 

felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb 

ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni). A keresőtevékenységet 

folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának 

megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, 

szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő 

munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, 

megjelölve annak kezdő időpontját is. 

Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy az óvoda felveheti azt a gyermeket, aki a harmadik 

életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. Ez azt jelenti, hogy a kisgyermek 2,5 

éves korától óvodába járhat. 

 



Ugyancsak felhívom a szülők figyelmét, hogy Gyvt. rendelkezései alapján az önkormányzat 

köteles megállapítani a jogszabályban meghatározottak szerint a bölcsőde – mint személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátása- intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási 

önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. 

A bölcsőde, mini 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 gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM 

rendelet 34. §-a alapján az Önkormányzatnak évi igényfelmérési kötelezettsége van: 

Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, - a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében 

foglaltak végrehajtása érdekében -  

a) minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a 

szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé 

a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és  

b) minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 

1-jei adatai alapján a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e a negyven főt.  

 

A szülő vagy más törvényes képviselő (továbbiakban együtt: szülő) mielőbb, de legkésőbb 

április 16-ig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti 

igényét a Dombegyházi Polgármesteri Hivatalban (5836 Dombegyház, Tavasz u. 5.) biztosított 

nyomtatványon. 

 

Dombegyház, 2018. március 1. 

 

 

 Liker János 
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