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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
felhatalmazása alapján alkotta meg Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 10/2011. (V.01.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet1), valamint a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet2). 

Rendelet1 hatálya „Kertváros” Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) társult településeinek 
közigazgatási területén élőkre terjed ki, míg Rendelet2 hatálya Gyál Város Önkormányzatának illetékességi 
területe. 

A szociális rendeleteink módosításának aktualitását két már lezajlott, az alábbiakban részletezett kormányhivatali 
ellenőrzés adja, melyet a Kertváros Szociális Központban (a továbbiakban: KSZK), illetve a Gyáli Bóbita 
Bölcsődében folytattak le a közelmúltban. 

I. KERTVÁROS SZOCIÁLIS KÖZPONT 

A Társulás által fenntartott KSZK-ban a működést engedélyező, és ellenőrző Pest Megyei Kormányhivatal (a 
továbbiakban: PMKH) 2019. november 26. napján helyszíni ellenőrzéssel egybekötött dokumentumvizsgálatot 
folytatott a szociális étkeztetés-, házi segítségnyújtás-, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában. 
Az ellenőrzésről PE/SZOC/1965-4/2019. ügyiratszámon jegyzőkönyv (1.sz.melléklet) készült. A jegyzőkönyv 
16. oldalán az ellenőrzés összegző megállapításai olvashatók. A PMKH PE/SZOC/217-3/2019. ügyiratszámú 
2020. január 28. napján kelt végzésével (2.sz.melléklet) lezárta az ellenőrzésre irányult eljárást, illetve ezzel 
egyidejűleg PE/SZOC/222-1/2020. ügyiratszámú – ugyancsak – 2020. január 28. napján kelt végzésével 
(3.sz.melléklet) a szociális étkeztetés vonatkozásában 60 napos határidő tűzésével hatósági eljárást indított. A 
PMKH 2020. február 6. napján kelt PE/SZOC/222-2/2020. ügyiratszámú határozatában (4.sz.melléklet) a KSZK-
t figyelmeztetésben részesítette, és 30 napos határidő tűzésével kötelezte a fenntartót a tapasztalt hiányosságok 
megszüntetésére. A helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében, és a fenti határozatban foglaltakat, valamint a 
helyszíni ellenőrzés napján szóban, informálisan elhangzott módosítandó részleteket az alábbiakban soroljuk fel: 

Rendelet1 (társulásos) módosításai / ebben a rendeletben (módosító rendelet tervezete: 5.sz.melléklet, 
egységes szerkezetű rendelet tervezete: 7.sz.melléklet): 

- csak azok az ellátások (Család- és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás) szerepeltethetők, melyeket a KSZK minden társult településen nyújt, ennek 
megfelelően módosítani szükséges a Rendelet1 2. § (1) bekezdését, törölni szükséges a 6/B. §-t, a 6/C. 
§-t, valamint módosítani szükséges a 10. § (5) bekezdést (ezekben a szakaszokban kerül törlésre a 
szociális étkeztetés, valamint az idősek nappali ellátása, mely szolgáltatásokat csak Gyál Város 
közigazgatási területén nyújtja a KSZK) 

- ebben a rendeletben a házi segítségnyújtás vonatkozásában szerepeltetni szükséges, hogy a házi 
segítségnyújtásnak két formája (szociális segítés és személyi gondozás) van, ezt tartalmazza a 
Rendelet1 5. § (5) bekezdése, 

- a házi segítségnyújtás vonatkozásában szabályozni kell, hogy a tartási, vagy öröklési szerződéssel 
rendelkező ellátottak esetében az eltartó kötelezettsége a személyi térítési díj megfizetése, mely összeg 
azonos az intézményi térítési díjjal, ezt a rendelkezést tartalmazza az 5. § (4) bekezdése, 

- pótolni szükséges az egyes ellátási formák igénybevételénél, hogy ki köt megállapodást kivel, 8. § (2)-
(3) bekezdése ezt a módosítást tartalmazza (mely szerint az ellátást igénylő, vagy annak törvényes 
képviselője köti az ellátásra vonatkozó megállapodást a KSZK-val), 

- pótolni és felülvizsgálni szükséges az ellátások megszűnésének eseteit, ezért a Rendelet1 9. §-a 
kiegészítésre került az e)-g) pontokkal (mely szerint az ellátás abban az esetben is megszűnik, ha az 
ellátott elhalálozik, ha a KSZK-val megkötött megállapodást az ellátott, vagy annak törvényes 
képviselője felmondja, vagy, ha a szociális szolgáltatásokra vonatkozó intézményi házirendet az ellátott 
szándékosan megsérti, vagy az ellátások nyújtását szándékosan akadályozza), illetve a c) pont 
pontosításra kerül (mely szerint megszüntethető az ellátás abban az esetben, ha a fizetési 
kötelezettségének a kötelezett a felszólítás ellenére sem tesz eleget), 



- szabályozni szükséges a külön eljárás kérdéseit, így a 9. § kiegészítésre kerül a (3) bekezdéssel (mely 
szerint az ellátás igénybevételére vonatkozó rendes eljárásrend mellőzhető, amennyiben az ellátást 
igénylő testi épsége vagy élete veszélyben van), 

- szerepeltetni szükséges, hogy a méltányossági alapon elbírált és elengedett, vagy csökkentett térítési 
díjat ki fizeti meg az ellátott helyett, így a Rendelet1 10. §-a kiegészítésre kerül a (7)-(8) bekezdéssel 
(mely szerint az ellátott állandó lakóhelye szerinti a díjat elengedő, vagy csökkentő társult település 
önkormányzata fizeti meg),  

- pontosítani kell továbbá a 4. § (3) bekezdést (mely szerint a KSZK együttműködési megállapodást köt 
az ellátottal, vagy annak törvényes képviselőjével), valamint az intézményvezető kérésére törölni 
szükséges az 5. § (2) bekezdésből a tiszteletdíjas társadalmi gondozókat, mert nincsen ilyen típusú 
feladat-ellátás az intézményben, 

- pontosításra kerül továbbá a személyi térítési díj elengedés, illetve csökkentés elbírálásának módja a 10. 
§ (5)-(6) bekezdése szerint. 
 

Rendelet2 (városi) módosításai / ebben a rendeletben (módosító rendelet tervezete: 6.sz.melléklet, egységes 
szerkezetű rendelet tervezete:8.sz.melléklet): 

- szerepeltethetők azok az ellátások, melyeket a KSZK csak Gyál Város illetékességi területén nyújt (így 
ide átkerül a szociális étkeztetés, és az idősek nappali ellátása), 

- az étkeztetés vonatkozásában a jogosultság feltételeként megszabott életkort konkretizálni szükséges, 
ezt tartalmazza a 18. § (1) bekezdés a) pontja (mely szerint az kaphat egyszeri meleg étkezést, aki 
szociálisan rászorult, és a 65. életévét betöltötte) 

- ugyancsak az étkeztetés vonatkozásában szerepeltetni kell, hogy az étkeztetésnek milyen formái 
vannak, így a rendeletet kiegészítettük a 18. § (5) bekezdéssel (mely szerint az étkeztetés formái az 
egyéni elvitel, a házhoz szállítás, illetve a helyben fogyasztás az Idősek Klubjában), 

- az étkeztetés vonatkozásában szabályozni kell, hogy a tartási, vagy öröklési szerződéssel rendelkező 
ellátottak esetében az eltartó kötelezettsége a személyi térítési díj megfizetése, mely összeg azonos az 
intézményi térítési díjjal, ezt a rendelkezést tartalmazza az 18. § (4) bekezdése, 

- pótolni szükséges az egyes ellátási formák igénybevételénél, hogy ki köt megállapodást kivel, 21/A. §-
sal kiegészül a rendelet (mely szerint az ellátást igénylő, vagy annak törvényes képviselője köti az 
ellátásra vonatkozó megállapodást a KSZK-val), 

- pótolni és felülvizsgálni az ellátások megszűnésének eseteit, a Rendelet2 23. §-a kiegészítésre került az 
e)-g) pontokkal (mely szerint az ellátás abban az esetben is megszűnik, ha az ellátott elhalálozik, ha a 
KSZK-val megkötött megállapodást az ellátott, vagy annak törvényes képviselője felmondja, vagy, ha a 
szociális szolgáltatásokra vonatkozó intézményi házirendet az ellátott szándékosan megsérti, vagy az 
ellátások nyújtását szándékosan akadályozza), illetve a d) pont pontosításra kerül (mely szerint 
megszüntethető az ellátás abban az esetben, ha a fizetési kötelezettségének a kötelezett a felszólítás 
ellenére sem tesz eleget), 

- szabályozni szükséges a külön eljárás kérdéseit, így a 23/A. §-sal kiegészítésre kerül a rendelet (mely 
szerint az ellátás igénybevételére vonatkozó rendes eljárásrend mellőzhető, amennyiben az ellátást 
igénylő testi épsége vagy élete veszélyben van), 

- a személyi térítési díj fizetés határidői kerülnek módosításra a 24. § (6) bekezdésében (mely szerint az 
étkeztetésért, és a házi segítségnyújtásért utólag, a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell a fizetési 
kötelezettséget teljesíteni), 

- KSZK intézményvezetője javasolja továbbá a 19/B. § (1) bekezdés b)-c) pontjainak törlését, 
- a 16. §-ban nevesített szociális és gyermekjóléti alapellátások felsorolásában, és pontozásában 

bekövetkezett korábbi módosítások miatt szükséges ezeket átvezetni a 20. § (2) bekezdésében, a 21. §-
ban, a 23. § d) pontjában, a 24. § (3) bekezdésében, valamint a 30. §-ban. 
 

II. GYÁLI BÓBITA BÖLCSŐDE 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
147. § (1) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó 
személyi térítési díj mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra vonatkozóan is megállapítható 
intézményi gondozási díj 2012. január 1. napjától. Az intézményi térítési díj a Gyvt. 147. § (2) bekezdése szerint 
a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatásra járó normatív támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat 
meg kell határozni a bölcsődei ellátás esetében külön a gondozásra, és külön a gyermekétkeztetésre 
vonatkozóan. 2012. február 23. napján a Képviselő-testület 28/2012. (II.24.) sz. határozatával úgy döntött, hogy 
nem él a bölcsődei ellátásra vonatkozó gondozási díj bevezetésének lehetőségével, és a bölcsődei gondozás 
intézményi térítési díját 0.- Ft-ban határozta meg. 



A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 
2. § (1) bekezdése alapján a Gyvt. 147. §-ában meghatározott, és fentebb hivatkozott intézményi térítési díjat 
akkor is dokumentálni kell, ha a fenntartó saját hozzájárulása révén annál alacsonyabban határozza meg az 
intézményi térítési díjat. A Kr. 9. § (1) bekezdése gyakorlatilag ismétli a Gyvt. 147. § (2) bekezdését, miszerint 
az intézményi térítési díj gondozás esetén a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás összegének 
különbözete. 2017. január 1. napjától hatályos a Kr. 9. § (2) bekezdése, amely értelmében, ha a bölcsődében a 
gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét 
nullában kell meghatározni és írásban kell dokumentálni. 

Ennek dokumentálása az előző években elmaradt, és erre az intézményben a közelmúltban lezajlott 
kormányhivatali ellenőrzések is felhívták a fenntartó figyelmét. A Gyáli Bóbita Bölcsődében a működést 
engedélyező és ellenőrző Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) helyszíni ellenőrzést tartott 
2020. február 5. napján. A PMKH helyszíni ellenőrzést végző kollégái még a helyszíni ellenőrzést megelőzően 
kérték az intézményi dokumentumokat, köztük a 2018.-, 2019., és 2020. évre vonatkozó önköltségszámítást, 
valamint intézményi térítési díj dokumentációt, ami ismételten ráirányította a figyelmet arra a hiányosságra, 
hogy a bölcsődei gondozás vonatkozásában az önköltségszámítás, és intézményi térítési díj dokumentálása az 
elmúlt időszakban elmaradt. A helyszíni ellenőrzésről készült PE/SZOC/127-4/2019. ügyiratszámú jegyzőkönyv 
az előterjesztés 9. sz. mellékleteként megtekinthető. 

2020. ÉVRE VONATKOZÓ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA (2019. ÉVI TÉNYADATOK ALAPJÁN) 

Bölcsődei ellátás keretében nyújtott 
gondozás és gyermekétkeztetés 

Bölcsődei 
ellátás/gondozás 

Bölcsődei 
gyermekétkeztetés 

Összesen 

(gondozás+étkeztetés) 

a Kiadások 112 811 900.- 9 821 481.- 122 633 381.- 

b Éves szolgáltatási önköltség/fő 
(normatíva szempontjából figyelembe 

vett 76 fővel számolva) (=a/76) 

1 484 367.- 129 230.- 1 613 597.- 

c Napi önköltség/fő (230 nappal 
számolva/költségvetési törvény) 

(=b/230) 

6 454.- 562.- 7 016.- 

d Állami normatíva (76 főre) 99 517 299.- 0.- 99 517 299.- 

e Állami támogatás/fő (=d/76) 1 309 438.- 0.- 1 309 438.- 

f Intézményi térítési díja/fő (önköltség/fő-
állami támogatás/fő) (=b-e) 

174 929.- 129 230.- 304 159.- 

g Intézményi térítési díj/fő/nap (=f/230) 760.- 562.- 1 322.- 

 

Fenti táblázatból kiolvashatók a szolgáltatási önköltségek szolgáltatás elemenként: 

• bölcsődei gondozás napi önköltsége gyermekétkeztetés nélkül: 6 454.- Ft/fő 
• bölcsődei gyermekétkeztetés napi önköltsége: 562.- Ft/fő 
• bölcsődei gondozás napi önköltsége gyermekétkeztetéssel (előbbi kettő összege): 7 016.- Ft/fő 

A maximálisan megállapítható intézményi térítési díjak pedig szolgáltatás elemenként az alábbiak: 

• bölcsődei gondozás napi intézményi térítési díja gyermekétkeztetés nélkül: 760.- Ft/fő 
• bölcsődei gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díja: 562.- Ft/fő 
• bölcsődei gondozás napi intézményi térítési díja (előbbi kettő összege): 1 322.-Ft 

A normatív állami támogatás a költségek 88%-át fedezte 2019-ben, 2018-ban 74,5%-át. 2017-ben a normatíva 
lefedettség 43%-os volt. 2018-ban az állami támogatás megugrott, mert a központi költségvetés áttért a feladat 
alapú bértámogatásra. 2017-ben az önkormányzatnak 63 millió forint támogatást kellett nyújtani a bölcsődei 
ellátáshoz, ez az állami normatíva megugrása okán 2019-ben a harmadára, 21 millió forintra esett vissza. 

A Gyáli Bóbita Bölcsőde magas színvonalon, kiemelkedő minőségben, szabályozott módon nyújtja 
településünkön a bölcsődei ellátást. 



Fentiekben bemutatott állami normatív támogatás nagysága, és a 88%-os normatíva lefedettség miatt, úgy 
véljük, hogy továbbra sem indokolt a bölcsődei gondozásért térítési díjat szedni az ellátást igénybe vevőktől, így 
az intézményi térítési díját a szolgáltatásnak továbbra is 0.- Ft-ban szükséges dokumentálni Rendelet2 
1.sz.mellékletében (2. pont). Mindazonáltal a fenti számítások relevanciáját az adja, hogy a fenntartónak tudnia 
kell, hogy a bölcsőde milyen költségeket, kiadásokat jelent, másrészt pedig be tudja mutatni, hogy amennyiben 
szedne térítési díjat, az mennyibe kerülne az ellátást igénybe vevőinek.  

Fentieknek figyelembevételével mindkét rendelet módosító rendeletének tervezete elkészült. Az előterjesztés 5. 
és 6. számú mellékleteként olvasható a módosító rendeletek tervezete, míg 7. és 8. számú mellékletként egységes 
szerkezetben olvasható a két rendelet, melyben a fentiekben részletezett módosításokat a jobb áttekinthetőség 
kedvéért piros betűvel szedtünk. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján készített hatásvizsgálat az előterjesztés 10. számú 
melléklete. 

A rendeletek társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés a) pontjára. 

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetek 
megtárgyalását követően fogadja el az előterjesztés 5. és 6. számú mellékleteit képező rendeletmódosításokat. 

 
 
A rendeletek elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2020. február 4. 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 

Mellékletek: 

1. PE/SZOC/1965-4/2019. ügyiratszámon jegyzőkönyv 
2. PE/SZOC/217-3/2019. ügyiratszámú végzés 
3. PE/SZOC/222-1/2020. ügyiratszámú végzés 
4. PE/SZOC/222-2/2020. ügyiratszámú határozat 
5. 10/2011. (V.01.) ör. módosító rendelet-tervezete 
6. 6/2015. (II.27.) ör. módosító rendelet-tervezete 
7. 10/2011. (V.01.) ör. egységes rendelet-tervezet 
8. 6/2015. (II.27.) ör. egységes rendelet-tervezet 
9. PE/SZOC/127-4/2019. ügyiratszámú jegyzőkönyv 
10. Hatásvizsgálata lap mindkét rendeletmódosításhoz 

 

 

 







































































































5. sz. melléklet 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (…..) önkormányzati rendelete 

az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 10/2011. (V.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 10/2011. (V.01.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el: 
 
1. § A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
“(3) A szolgáltató és az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője együttműködési megállapodást köt a 
szolgáltatás igénybevételéhez.” 
 
2. § A R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A Kertváros Szociális Központ a házi segítségnyújtást főállású szociális gondozókkal végezteti.” 
 
3. § A R. 5. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki: 
 
“(4) Amennyiben az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, mely szerződés kiterjed a házi 
segítségnyújtás által biztosítható ellátási formákra, úgy a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást 
szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos 
összegű. 
 
(5) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit magába foglaló – 
személyi gondozást kell nyújtni.” 
 
4. § A R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások iránti kérelmek elbírálásakor az Szt. szabályait kell 
alkalmazni. A döntésről az ellátást igénylőt, vagy törvényes képviselőjét a kérelem elutasítása esetén írásban kell 
értesíteni. Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, vagy törvényes képviselőjével az Szt.-ben foglaltak 
szerint a Kertváros Szociális Központ megállapodást köt.” 
 
5. § A R. a következő 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az (1) bekezdés szerinti 
döntését vitatja, az arról szóló értesítést követően számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen 
esetben a fenntartó határozattal dönt az ellátás kérdéséről.” 
 
6. § A R. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„9.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra való jogosultságot és ezzel egyidejűleg a 
szolgáltatás nyújtását az intézményvezető megszünteti, ha 

a) az ellátott bejelentett lakóhelye illetve ennek hiányában tartózkodási helye a társult települések 
  közigazgatási területén megszűnik, 

b) az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn, 
c) a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tesz 
eleget, 
d) a 2. § a) pontjában nevesített szolgáltatás elérte célját és annak további fenntartása 
szükségtelen, ha a szolgáltatás megszüntetését a szülő vagy más törvényes képviselő kéri és kérelme 
megalapozott. 
e)  az ellátott elhalálozik, 
f) az ellátott, vagy törvényes képviselője a 2. § b)-c) pontjában nevesített ellátásra megkötött 
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megállapodást felmondja, 
g) az ellátott, annak törvényes képviselője a 2. §-ban nevesített ellátás nyújtását szándékosan 
akadályozza, illetve az intézményi házirendet súlyosan megsérti. 

(2) Az intézmény vezetője az ellátások megszüntetéséről írásban értesíti a jogosultat, illetve a törvényes 
képviselőjét. Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó 
határozattal dönt az ellátás megszüntetésének kérdéséről. 
(3) Amennyiben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénylő élete vagy testi épsége van veszélyben, 
akkor az intézményvezető döntése alapján az ellátás azonnal biztosítható.” 
 
7. § A R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A megállapított személyi térítési díjat a fizetésre kötelezett a házi segítségnyújtásért havonta utólag, a 
tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig köteles megfizetni.” 
 
8. § A R. 10. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki: 
 
“(6) A személyi térítés díj megállapítására jogosult intézményvezető a megállapított személyi térítési díj 
összegét saját hatáskörben határozott időre csökkentheti, illetve elengedheti abban az esetben, ha az ellátás 
igénybevételének ideje alatt a jogosult életkörülményeiben és szociális helyzetében átmenetileg olyan jelentős 
változás következett be, mely létfenntartását veszélyezteti. 
 
(7) A térítési díj fizetésére kötelezett kérheti a személyi térítési díj Képviselő-testület általi felülvizsgálatát, ha 
annak összegét vitatja vagy csökkentését, illetve elengedését kéri. A felülvizsgálati kérelmet a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételét 
követő nyolc napon belül. Házi segítségnyújtás szolgáltatás tárgyában beterjesztett felülvizsgálati kérelmet az 
ellátott lakóhelye szerinti társult település Képviselő-testülete bírálja el. 
 
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdés szerinti felülvizsgálat során a személyi térítési díj összegét csökkentheti, 
illetve elengedheti, ha az igénylő felülvizsgálati kérelembe foglalt indokait megalapozottnak találja (pl.: a 
személyi térítési díj befizetése - az ellátás ellenére - a kötelezett létfenntartását veszélyezteti, a fizetésre 
kötelezett nem rendelkezik jövedelemmel, a kötelezett személyi térítési díj kedvezményre jogosult). Az ellátott 
által meg nem fizetett térítési díj összegét a társult település Önkormányzata fizeti meg.” 
 
9. § Hatályát veszti a R.  
a.) 2. § d)-e) pontja, 
b.) 5. Étkeztetés alcíme és a hozzá tartozó 6/B.§, 
c.) 5/A. Idősek nappali ellátása (Gyáli Idősek Otthona) alcím és a hozzá tartozó 6/C.§, 
d.) 1. számú mellékletének 3. pontja. 
 
10. § E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 



6. sz. melléklet 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (…..) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el: 
 
1. § A R. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„17.§ A házi segítségnyújtásra, Család- és gyermekjóléti szolgálatra, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra való 
jogosultság feltételeit, és az ellátás igénybevételének szabályait külön rendelet is szabályozza.” 
 
2. § A R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 
kell gondoskodni, aki  

a) 65. életévét betöltötte, vagy 
b) életkorra tekintet nélkül, akinek  
ba) egészségi állapota, 
bb) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, 
bc) szenvedélybetegsége, vagy 
bd) hajléktalansága miatt azt önmaga, illetve eltartottja részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képes biztosítani.” 
 
3. § A R. 18. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki. 
 
„(5) A szociális étkeztetés formái: 
a) egyéni elvitel, 
b) házhoz szállítás, 
c) helyben fogyasztás a Gyáli Idősek Klubjában. 
 
(6) Amennyiben az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, mely tartalmazza az ellátott 
étkeztetését is, akkor a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen 
esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.” 
 
4. § A R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A 16.§ - kivéve c) pontja - szerinti ellátások iránti kérelmet a Kertváros Szociális Központ vezetőjéhez, a 
16.§ c) pontjában nevesített ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.” 
 
5. § A R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„21.§ A 16.§ - kivéve c) pontja - szerinti ellátások iránti kérelemről a Kertváros Szociális Központ vezetője, a 
16.§ c) pontjában nevesített ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetője dönt.” 
 
6. § A R. a következő 21/A. §-sal egészül ki: 
 
„21./A.§ A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások iránti kérelmek elbírálásakor az Szt. szabályait kell 
alkalmazni. A döntésről az ellátást igénylőt, vagy annak törvényes képviselőjét a kérelem elutasítása esetén 
írásban kell értesíteni. Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, vagy annak törvényes képviselőjével a 
Kertváros Szociális Központ az Szt.-ben foglaltak szerint megállapodást köt.” 
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7. § A R. 22. §-a az alábbiakra változik: 
 
„22. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátást igénylő kérheti - abban az esetben, ha vitatja - a 21.§ szerinti 
intézményvezetői döntés Képviselő-testület általi felülvizsgálatát. A felülvizsgálati kérelmet a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül.” 
 
8.§ A R. 23. § c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 23.§ az alábbi e)-g) pontokkal 
egészül ki: 
 
„c) a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, 
d) az ellátott részére a 16.§ a) és c) pontjaiban nevesített ellátás esetén az ellátott tartásra köteles és képes 
hozzátartozója biztosítja az ellátást, 
e) az ellátott elhalálozik, 
f) az ellátott, vagy annak törvényes képviselője a 16. §-ban nevesített ellátásra megkötött megállapodást 
felmondja, 
g) az ellátott, vagy annak törvényes képviselője a 16. §-ban nevesített ellátás nyújtását szándékosan 
akadályozza, illetve az intézményi házirendet súlyosan megsérti.” 
 
9. § A R. a következő 23/A. §-sal egészül ki: 
 
„23/A. § Amennyiben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénylő élete vagy testi épsége van 
veszélyben, akkor az intézményvezető döntése alapján az ellátás azonnal biztosítható.” 
 
10. § A R. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A 16.§ a)-b) pontja szerinti ellátás személyi térítési díja megállapítására a Kertváros Szociális Központ 
vezetője, a 16.§ c) pontjában nevesített ellátáson belül az étkeztetés igénybevétele esetén pedig az ellátást 
biztosító intézmény vezetője jogosult.” 
 
11.§ A R. 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A megállapított személyi térítési díjat a fizetésre kötelezett 

a) a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért havonta előre, a 
tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig; 

b) az étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért, valamint az étel házhozszállításért havonta utólag, a 
tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig köteles megfizetni.” 

 
12. § A R. 30. § helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„30.§ A megállapított személyi térítési díjat a 16.§ a) pontjában nevesített ellátás igénybevételéért a Szt. 114.§ 
(2) bekezdésében meghatározott kötelezetti kör, a 16.§ c) pontjában meghatározott ellátáson belül az étkeztetés 
igénybevételéért a Gyvt. 146.§ (2) bekezdésében meghatározott kötelezetti kör fizeti meg.” 
 
13. § A R. 1.sz.mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép : 
 

2. „Bölcsődei ellátás (gyermek étkeztetés) esetén 
4-szeri étkezés 
(reggeli, tízórai, 
ebéd, uzsonna) 

287.- 77,49.- 364.- 365.- 

bölcsődei gondozás 0.- 0.- 0.- 0.-„ 
 
14. § A R. 19/B. § b)-c) pontja hatályát veszti. 
 
15. § E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 



7.sz.melléklet 
 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2011.(V.01.) önkormányzati rendelete 

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről 
(6/2015.(II.27.),  10/2015.(IV.30.),  8/2018.(IV.26.), 2/2019.(I.31.) számú  önkormányzati rendelettel egységes 

szerkezetben 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
1. §1 A rendelet hatálya a “Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által fenntartott személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások vonatkozásában –a társulási megállapodásban meghatározottak szerint- a 
társult települések közigazgatási területén élő személyekre terjed ki. 
 
2. § 2, 3Az e rendelet szerint nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátás: 

a) család- és gyermekjóléti szolgálat, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
d) étkeztetés4 
e) idősek nappali ellátása (Gyáli Idősek Klubja) 

 
3. §5 A “Kertváros” Önkormányzati Társulás társult települései a Kertváros Szociális Központon keresztül 
biztosítják a 2. §-ban felsorolt alapszolgáltatásokat. 
 

1.6 Család- és gyermekjóléti szolgálat 
 
4. § (1) Gyál Város Önkormányzata a Család- és gyermekjóléti szolgálat önkormányzati feladatait Kertváros 
Szociális Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat intézményegysége által biztosítja. A Család- és 
gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40. § szerinti gyermekjóléti szolgálati feladatokat. A Gyvt. 39. § szerinti 
gyermekjóléti szolgáltatást és az Szt. 64. § szerinti családsegítést is a Család- és gyermekjóléti szolgálat nyújtja. 
 
(2) A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező 
a) az ellátási terület településein (Alsónémedi, Bugyi, Gyál, és Ócsa) életvitelszerűen tartózkodik, 
b) életvezetési problémákkal és szociális gondokkal küzd, 
c) krízishelyzetbe került egyén, család, 
d) adósságterhekkel küszködő egyén, család. 
 
(3) A szolgáltató és az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője együttműködési megállapodást köt a 
szolgáltatás igénybevételéhez. 
 
(4) Eseti segítségnyújtás esetén együttműködési megállapodás megkötésére nem kerül sor. 
 
(5) A Család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes. 

 
 

                                                 
1 Módosította:   8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. május 1-től 
2 Módosította: 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 33.§.(1)bek. Hatályos: 2015. március 1-től 
3 Módosította: 2/2019.(I.31.) önkorányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. február 1-től 
4 Módosította: 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 3 §,. Hatályos: 2015. május 5-től 
5 Módosította:   8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. május 1-től 
6 Módosította: 2/2019.(I.31.) önkorányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2019. február 1-től 
 



2. Házi segítségnyújtás 
 

5. § (1) A házi segítségnyújtást a Szt. 63.§-ában meghatározott jogosulti körnek kell biztosítani. 
 
(2)7 A Kertváros Szociális Központ a házi segítségnyújtást főállású szociális gondozókkal, valamint tiszteletdíjas 
társadalmi gondozókkal végeztetheti. 
 
(3) A házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj összegét az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(4) Amennyiben az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, mely szerződés kiterjed a házi 
segítségnyújtás által biztosítható ellátási formákra, úgy a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást 
szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos 
összegű. 
 
(5) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit magába foglaló – 
személyi gondozást kell nyújtni. 
 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

6. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük 
miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve 
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás, mely az Szt. 65.§-ában meghatározott jogosulti körnek nyújtható. 
 
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele térítésmentes. 
 
 

4.8,9 
 

5. Étkeztetés10  
 

6/B § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik 
a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk miatt azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani. 
(2) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 
 

5/A.11 Idősek nappali ellátása (Gyáli Idősek Otthona) 
 

6/C. § (1) A Gyáli Idősek Klubja azok részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint – ide nem értve 
az idős személyeket – napközbeni étkeztetésre, akik elsősorban saját otthonában élnek, és 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti 

kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre 

                                                 
7 Módosította:   8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. május 1-től 
8 Módosította: 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 33.§.(2)bek. Hatályos: 2015. március 1-től 
9  Módosította: 2/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet  6. §. Hatályát veszti: 2019. február 1-től 
10 Módosította: 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 4 §,. Hatályos: 2015. május 5-től 
11 Módosította: 2/2019.(I.31.) önkorányzati rendelet  3. §. Hatályos: 2019. február 1-től 
 
 



szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. 
 

(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személy részére is biztosítható, akire nézve 
szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, 
gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. 
 

6. Az ellátások igénybevételének módja 
 

7. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve 
törvényes képviselője kérelmére történik. 
 
(2)12 A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmet a Kertváros Szociális Központ 
intézményvezetőjéhez kell benyújtani. 
 
(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelem elbírálásához az igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
kötött-e érvényes tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést. 
 
(4) A térítési díj ellenében igénybe vehető ellátási formák esetében a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező 
jövedelmi viszonyait hitelt érdemlően igazoló iratokat. 
 
8. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelemről az intézményvezető dönt. 
 
(2) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az (1) bekezdés szerinti 
döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a beutalás kérdéséről. A felülvizsgálati kérelmet az 
intézményvezetőhöz kell benyújtani. A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások iránti kérelmek 
elbírálásakor az Szt. szabályait kell alkalmazni. A döntésről az ellátást igénylőt, vagy törvényes képviselőjét a 
kérelem elutasítása esetén írásban kell értesíteni. Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, vagy törvényes 
képviselőjével az Szt.-ben foglaltak szerint a Kertváros Szociális Központ megállapodást köt. 
 
(3) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az (1) bekezdés szerinti 
döntését vitatja, az arról szóló értesítést követően számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen 
esetben a fenntartó határozattal dönt az ellátás kérdéséről. 
 
9. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra való jogosultságot és ezzel egyidejűleg a 
szolgáltatás nyújtását az  intézményvezető megszünteti, ha 

a) az ellátott bejelentett lakóhelye illetve ennek hiányában tartózkodási helye a társult települések 
  közigazgatási területén megszűnik, 

b) az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn, 
c) a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére sem nem tesz 
eleget, 
d) az ellátott részére házi segítségnyújtás esetén az ellátott tartásra köteles és képes 
 hozzátartozója biztosítja az ellátást, 
d) a 2. § a) pontjában nevesített szolgáltatás elérte célját és annak további fenntartása 
szükségtelen, ha a szolgáltatás megszüntetését a szülő vagy más törvényes képviselő kéri és kérelme 
megalapozott.13 
e)  az ellátott elhalálozik, 
f) az ellátott, vagy törvényes képviselője a 2. § b)-c) pontjában nevesített ellátásra megkötött 

megállapodást felmondja, 
g) az ellátott, annak törvényes képviselője a 2. §-ban nevesített ellátás nyújtását szándékosan 
akadályozza, illetve az intézményi házirendet súlyosan megsérti. 

(2) Az intézmény vezetője az ellátások megszüntetéséről írásban értesíti a jogosultat, illetve a törvényes 
képviselőjét. Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó 
határozattal dönt az ellátás megszüntetésének kérdéséről. A felülvizsgálati kérelmet az intézményvezetőhöz kell 
benyújtani. 

                                                 
12 Módosította:  8 /2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2018. május 1-től 
13 Módosította: 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 33.§.(3)bek. Hatályos: 2015. március 1-től 
 



 
(3) Amennyiben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénylő élete vagy testi épsége van veszélyben, 
akkor az intézményvezető döntése alapján az ellátás azonnal biztosítható. 
 

7. A térítési díj 
 

10. § (1)14 Az ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület a „Kertváros” Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa határozata alapján évente felülvizsgálja. 
 
(2) A térítési díj csökkentésének, vagy elengedésének eseteit és módját a társult települések saját rendeletükben 
szabályozzák. 
 
(3)15 A személyi térítési díj megállapítására a Kertváros Szociális Központ vezetője jogosult.16 
 
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díj fizetésére kötelezett kérheti a személyi térítési díj 
fenntartó általi felülvizsgálatát, ha annak összegét vitatja. A felülvizsgálati kérelmet az intézményvezetőhöz kell 
benyújtani a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül.17 
 
(5) A megállapított személyi térítési díjat a fizetésre kötelezett 
a) az étkeztetésért havonta előre, a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig, 
b) az étel házhozszállításáért, és a házi segítségnyújtásért havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 25. 
napjáig köteles megfizetni.18 
 
(6) A személyi térítés díj megállapítására jogosult intézményvezető a megállapított személyi térítési díj összegét 
saját hatáskörben határozott időre csökkentheti, illetve elengedheti abban az esetben, ha az ellátás 
igénybevételének ideje alatt a jogosult életkörülményeiben és szociális helyzetében átmenetileg olyan jelentős 
változás következett be, mely létfenntartását veszélyezteti. 
 
(7) A térítési díj fizetésére kötelezett kérheti a személyi térítési díj Képviselő-testület általi felülvizsgálatát, ha 
annak összegét vitatja vagy csökkentését, illetve elengedését kéri. A felülvizsgálati kérelmet a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételét 
követő nyolc napon belül. Házi segítségnyújtás szolgáltatás tárgyában beterjesztett felülvizsgálati kérelmet az 
ellátott lakóhelye szerinti társult település Képviselő-testülete bírálja el. 
 
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdés szerinti felülvizsgálat során a személyi térítési díj összegét csökkentheti, 
illetve elengedheti, ha az igénylő felülvizsgálati kérelembe foglalt indokait megalapozottnak találja (pl.: a 
személyi térítési díj befizetése - az ellátás ellenére - a kötelezett létfenntartását veszélyezteti, a fizetésre 
kötelezett nem rendelkezik jövedelemmel, a kötelezett személyi térítési díj kedvezményre jogosult). Az ellátott 
által meg nem fizetett térítési díj összegét a társult település Önkormányzata fizeti meg. 
 
11. § E rendelet 2011. május 01. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2011. május 1. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 

                                                 
14 Módosította:   8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2018. május 1-től 
15 Módosította:  8 /2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2018. május 1-től 
16 Módosította: 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 33.§.(4)bek. Hatályos: 2015. március 1-től 
17 Módosította: 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 33.§.(4)bek. Hatályos: 2015. március 1-től 
18 Módosította: 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5 §,. Hatályos: 2015. május 5-től 
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G y á l, 2011. május 1. 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen rendelet (6/2015.(II.27.), 10/2015, 8/2018.(IV.26.), 2/2019.(I.31.) számú  önkormányzati rendelettel  
egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 
 
Gyál, 2019. február 6. 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 



1. sz. melléklet19,20 
a 10/2011.(V.01.) önkormányzati rendelethez 

(6/2015.(II.27.),  10/2015, 8/2018.(IV.26.)  önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 
 
 
 

 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

intézményi térítési díjai 
 
 
 

1. Házi segítségnyújtás    1440.-Ft/óra 
  

2. Étel házhozszállítása    150.-Ft/adag 
 

3. Idősek nappali ellátása (Gyáli Idősek Klubja) térítésmentes 
 
 

                                                 
19 Módosította: a  8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2018. május 1-től 
20 Módosította: 2/2019.(I.31.) önkorányzati rendelet  4. §. Hatályos: 2019. február 1-től 
 



8.sz.melléklet 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról 
A 10/2015.  (IV. 30), 1/2016.(I.29), 11/2016.(X.28.), 14/2016.(XII.01.), 5/2017.(II.28.), 6/2017.(III.31.), 

9/2018.(IV.26.), 26/2018.(XI.30.), 3/2019.(I.31.), 14/2019.(XI.29.) számú  önkormányzati rendelettel egységes 
szerkezetben 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ 
(2) bekezdésében, 10.§-ában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, 92.§ (1) és (2) bekezdésében, 115.§ 
(3) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. 
pontjában és 53.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1.§ A rendelet hatálya - magasabb rendű jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - kiterjed Gyál Város 
Önkormányzatának illetékességi területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező magyar állampolgárságú, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező 
bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert nagykorú személyekre, valamint 
gyermekekre, fiatal felnőttekre és ezek szüleire is. 

 
2. Értelmező rendelkezések 

2.§ E rendelet alkalmazásában 
a)  szociális ellátás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó pénzbeli és természetben gyújtható ellátás, 
b)  gyermekvédelmi ellátás: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó pénzbeli és természetben nyújtható 
ellátás, 

c)  jövedelem: az Szt. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak, 
d)  család: az Szt. 4.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak,  
e) háztartás: az Szt. 4.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak, 
f)  lakcím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 5.§ (4) bekezdésében meghatározottak, 
g)1 a 7. § vonatkozásában rendkívüli élethelyzet különösen: 
 - lakhatás elvesztése, 
 - a család jövedelmi viszonyaiban hírtelen bekövetkezett, váratlan és jelentős jövedelem kiesés, 
 - váratlan baleset, betegség, családtag 5 napot meghaladó kórházi kezelése, 
 - a lakáshoz tartozó olyan felszerelés, berendezés meghibásodása, szolgáltatás megszűnése, 

amelynek hiánya a család életminőségét jelentősen csökkenti, a kiskorú gyermek megfelelő 
ellátását veszélyezteti, 

 - a családnak bűncselekmény következtében pénz nélkül maradása, 
 - a krízishelyzetben lévő állapotos nő terhessége megszakítása, várandós anya gyermekének 

megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, 
 - a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, 
 - elemi kár elhárítása, 
 - a gyermek családba való visszakerülése, 
 - az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet, mely a háziorvos által dokumentált és a 

gyógyszertár által  kiállított névre szóló számlával igazolt gyógyszerköltség, 
                                                 
1 Módosította: a 6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos: 2017. április 1-től. 
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 - a legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék halmozódott fel, melyet önerőből és önhibáján kívül 
nem tud kiegyenlíteni, 

 - a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának 
elhúzódása miatt késik, 

 - a családot érintő olyan rendkívüli anyagi kiadás, mely létfenntartást veszélyeztető 
élethelyzetet idézett elő, 

 - a közeli hozzátartozó halálesete. 
 

3. Hatásköri rendelkezések 
 

3.§ A Képviselő-testületnek az e rendeletbe foglalt szociális feladat- és hatáskörei gyakorlására a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadóak. 
 

II. Fejezet 
Pénzbeli és természetben nyújtható ellátások 

 
4. Általános előírások 

 
4.§ (1) Az e rendeletben szabályozott lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátásra jogosult 
személy köteles gondoskodni az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítésen 
kívül határos terület, árok, járda tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről, gyommentesítéséről, az ingatlan 
állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint annak higiénikus állapotának biztosításáról.2 
 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. Amennyiben a 
lakhatási támogatás megállapítására irányuló eljárásban az ügyfél a feltételeknek nem felel meg, a jegyző írásban 
– legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével – teljesítésre szólítja fel. 
 
(3) Meg kell szüntetni a lakhatási támogatásra való jogosultságát annak, aki a feltételeknek a felszólítás ellenére 
nem tesz eleget. 

5. Szociális tanulmányi ösztöndíj 
 

5.§ (1)3 A Képviselő-testület szociális tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot állapít meg annak a 19. életévét 
be nem töltött alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló gyermeknek, valamint annak a 24. életévét 
be nem töltött állami fenntartású felsőoktatási intézményben nappali tagozaton - első diploma megszerzésére 
irányuló képzésben - tanuló fiatal felnőttnek, ha tanulmányi eredménye 4,5-es tanulmányi átlagot eléri, feltéve, 
hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 150 %-át.  
 
(2) Szociális tanulmányi ösztöndíjat általános iskolai tanuló esetében első ízben az első osztály elvégzését 
követően lehet igényelni. 
 
(3) A támogatásra való jogosultságot tanulmányi félévre lehet megállapítani a kérelem benyújtását megelőző 
tanulmányi félévre vonatkozó bizonyítványban, illetve indexben rögzített átlageredmény figyelembevételével. A 
szociális tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmet tanulmányi félévente meg kell újítani.  
 
(4)4 A szociális tanulmányi ösztöndíj havi mértéke gyermekenként 5.000.- Ft. 
 

6. Beiskolázási segély 
 

6.§ (1) A Képviselő-testület beiskolázási segélyre való jogosultságot állapít meg tanévenként egy alkalommal 
annak a gyermeknek, aki tanulmányait általános vagy középfokú tanintézetben folytatja és családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át. 
 
(2) A beiskolázási segély mértéke gyermekenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 30%-át. 
 
                                                 
2Módosította a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §.  Hatályos: 2015. május 5-től 
3Módosította az 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2017. március 1-től 
4Módosította az 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2017. március 1-től 
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(3) A megállapított beiskolázási segély felhasználásáról elszámolás kérhető. Amennyiben a szülő vagy más 
törvényes képviselő az összegről - ha kötelezve lett az elszámolásra - nem nyújt be elszámolást a meghatározott 
határidőn belül, vagy azt nem arra a célra használta fel, amelyre kérte, akkor úgy kell tekinteni, mintha a 
támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette volna fel. 
 
(4) A támogatást elsősorban természetbeni ellátásként, utalvány, illetve tanszer formájában kell nyújtani. 
 
(5) A beiskolázási segély iránti kérelmet tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. 
 

7.  Rendkívüli települési támogatás 
 

7.§ (1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást (a 
továbbiakban: rendkívüli támogatás) nyújt. 
 
(2) Rendkívüli támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
 
(3) Egyedül élő kérelmező, gyermekét egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő, illetve három vagy 
több gyermekes család esetében, továbbá, ha a családon belül valamely családtag tartós betegsége áll fenn 
rendkívüli támogatás állapítható meg akkor is, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az (2) 
bekezdésben meghatározott mértéket meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át. 
(4) A háziorvos által igazolt rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége a család összjövedelméből levonható. 
 
(5) A rendkívüli támogatás éves keretösszege családtagonként 10.000.-Ft, egyedül élő esetén 20.000.-Ft. 
5Abban az esetben, ha a rendkívüli települési támogatásra való jogosultság év közben keletkezik, úgy a 
keretösszeg időarányosan illeti meg a jogosultat. 
 
(6) Elhunyt családtag eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli támogatás 
összege 25.000.-Ft. 
 
(7) A Képviselő-testület a rendkívüli támogatást élelmiszerutalvány formájában vagy szociális, illetve gyermek 
étkeztetés térítési díjának a szolgáltatóhoz való utalásával, vagy a kérelemben megjelölt célhoz kapcsolódóan 
közvetlen átutalással is folyósíthatja. Utóbbira akkor van lehetőség, ha a kérelmező kifejezetten megjelöli a 
segély konkrét célját (pl.: közmű számla kifizetése, szemétdíj hátralék rendezése stb.), és hozzájárul ahhoz, hogy 
a szolgáltató cég ismert számlaszámára közvetlenül utalja azt az Önkormányzat. 
 
(8)6 A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a rendkívüli élethelyzet bekövetkezésétől számított 30 
napon belül, önhibán kívül akadályoztatás esetén 60 napon belül nyújtható be. 
 
(9) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet dokumentumokkal igazolni szükséges. 
 
8.§ (1) A Képviselő-testület a rendkívüli támogatást méltányosságból, különösen indokolt esetben a 7.§-ban 
meghatározott jogosultsági feltételektől és keretösszegtől függetlenül is nyújthatja, ha a kérelmező, illetve a 
család rendkívüli élethelyzetbe kerül, ami létfenntartását súlyosan veszélyezteti. 
 
(2) Különösen indokolt a méltányosság gyakorlása, ha ennek hiányában a kérelmező személyeknek az élete, testi 
épsége, egészsége valamint, katasztrófa helyzet, elemi kár következtében létfenntartása kerülne súlyos 
veszélybe. 
 
(3) A (2) bekezdésben szabályozott esetekben az egy alkalommal kifizethető/átutalható rendkívüli támogatás 
összege nem haladhatja meg az 50.000.- Ft-ot. 
 
(4) A méltányossági rendkívüli támogatás felhasználásáról elszámolás kérhető. Amennyiben a jogosult az 
összegről - ha kötelezve lett az elszámolásra - nem nyújt be elszámolást a meghatározott határidőn belül, vagy 
azt nem arra a célra használta fel, amelyre kérte, akkor úgy kell tekinteni, mintha a támogatást jogosulatlanul és 
                                                 
5 Módosította az 1/2016.(I.29.) sz. önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. február 1-től 
6 Módosította: a 6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos: 2017. április 1-től. 
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rosszhiszeműen vette volna fel. 
 
(5)7 A méltányossági rendkívüli támogatás iránti kérelem évente legfeljebb két alkalommal nyújtható be. 
 
8/A. §8 A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak 
rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya rászorulónak az életét, testi 
épségét veszélyezteti. 
 

8. Lakhatási támogatás 
 

9.§ (1) A Képviselő-testület lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan 
rászorult személyeknek az általuk lakott gyáli lakás rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez. 
 
(2) Lakhatási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, egyedül élő esetén a 250%-át, 
feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 25%-
át. 
 
(3) A lakásfenntartás elismert költségeként figyelembe vehető kiadások a gáz-, áram-, víz és csatornahasználati, 
szemétszállítási és fűtési díj költsége. 
 
(4) Az elismert lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, augusztus) és 
egy téli hónap (december, január, február) számlájának átlaga alapján kell megállapítani. A kiadásokat a (3) 
bekezdés szerinti számlákkal kell igazolni. 
 
10.§ (1)9 A lakhatási támogatás mértéke havi 5.000.-Ft. 
(2) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg. 
(3) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra 
kerül megállapításra. 
(4)10  
(5) A lakhatási támogatást, és annak folyósítását meg kell szüntetni: 
a) ha a kérelmező lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik, vagy a kérelmező elhalálozott, vagy 
b) ha a kérelmező, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi viszonyaiban – e támogatásra irányadó, 
jövedelemhatárt érintő - változás következik be,  
a változás hónapját követő hónaptól. 

  
9. Eljárási rendelkezések 

 
11.§ (1) Az e fejezetben foglalt ellátások igénylése iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján 
kell benyújtani. 
 
(2) A kérelmeknek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

a) a családban, illetve közös háztartásban élő személyek természetes személyazonosító adatait,  
lakcím adatait, és társadalombiztosítási azonosító jelét, 

b) az a) pontban foglalt személyek jövedelemigazolását, 
c) nem tanköteles tanulók iskolalátogatási igazolását. 

 
12.§ (1) A kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi, kulturális, lakás vagy egyéb körülményeinek tisztázására 
helyszíni szemle tartható (környezettanulmány). 
 
(2) Az eljárás során felhasználható más hatóság, illetőleg családvédelemmel foglalkozó más szerv vagy személy 
által készített környezettanulmány is, feltéve, hogy elkészítése óta hat hónap még nem telt el. 
 
(3) Az e rendeletbe foglalt ellátások vonatkozásában, ha a környezettanulmány készítése során megállapítható, 
hogy a kérelmező a támogatásra életkörülményeit tekintve nem szorul rá, kérelmét el kell utasítani, függetlenül 
                                                 
7 Módosította: a 6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos: 2017. április 1-től. 
8 Módosította: a 6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 4. §, hatályos: 2017. április 1-től. 
9 Módosította: a   9/2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
10 Módosította: a   9/2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 14. §, hatályát veszti: 2018. május 1-től.  
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attól, hogy milyen jövedelemigazolásokat csatolt a kérelméhez, valamint a már megállapított és folyósított 
ellátást meg kell szüntetni.   
 
13.§ (1) Az e rendeletbe foglalt ellátások esetében a Képviselő-testület az ellátásra való jogosultság elbírálásához 
a kérelmezőt kötelezheti arra, hogy családja jövedelmi, vagyoni viszonyairól nyilatkozzék. A jövedelem 
igazolására a nettó jövedelmet hitelt érdemlően bizonyító jövedelemigazolást, illetve ennek hiányában egyéb 
hiteles bizonylatot kell csatolni. 
 
(2) A jövedelemszámításnál irányadó időszak az Szt. 10. §-ának (2)-(5) bekezdése szerint kerül megállapításra. 
 
14.§ Az e rendeletbe foglalt ellátások esetében a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatások 
megtérítésénél a Szt. 17.§-ába foglalt rendelkezések szerint kell eljárni. 
 
15.§ A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
 
15/A §11 A hatáskör címzettje a pénzbeli ellátások vonatkozásában kivételes méltánylást érdemlő esetben 
méltányosságot gyakorolhat akként, hogy az egyes támogatási formákra e rendeletben meghatározott 
jövedelemhatártól eltérhet. 

 
 

III. Fejezet 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

10. Az ellátások formái 
 

16. §12 A Képviselő-testület a szociális és gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja 
a) az étkeztetést,  
b) a házi segítségnyújtást, 
c) a gyermekek napközbeni ellátását, 
d)  a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 
e) a Család és gyermekjóléti szolgálatot, 
f) a Család- és gyermekjóléti központot, 
g) az idősek nappali ellátását (Gyáli Idősek Klubját). 

 
17.§13 Az étkezésre, A házi segítségnyújtásra, Család- és gyermekjóléti szolgálatra, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásra valamint az idősek nappali ellátására való jogosultság feltételeit, és az ellátás igénybevételének 
szabályait külön rendelet is szabályozza. 
 
 

11. Étkeztetés 
 

18.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 
kell gondoskodni, aki k 

a) 65. életévét betöltötte, vagy 
b) életkorra tekintet nélkül, akinek  
ba) egészségi állapota, 
bb) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, 
bc) szenvedélybetegsége, vagy 
bd) hajléktalansága miatt azt önmaga, illetve eltartottja részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képes biztosítani. 
 

(2)14  A Képviselő-testület az étkeztetést a Kertváros Szociális Központon keresztül biztosítja. 
 
(3)15 Azon személyek részére, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt lakásukhoz kötöttek, a Kertváros 
                                                 
11 Módosította: a 14/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. január 1-től 
12 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
13 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
14 Módosította: a   9/2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
15 Módosította: a  9 /2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
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Szociális Központ a házi segítségnyújtás keretében szállítja házhoz a napi egyszeri meleg ételt. 
 
(4) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 
 
(5) A szociális étkeztetés formái: 
a) egyéni elvitel, 
b) házhoz szállítás, 
c) helyben fogyasztás a Gyáli Idősek Klubjában. 
 
(6) Amennyiben az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, mely tartalmazza az ellátott 
étkeztetését is, akkor a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen 
esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű. 
 

12. Gyermekek napközbeni ellátása 
 

19.§ (1) A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását bölcsődében, óvodában, iskolai napközis 
foglalkozás keretében biztosítja.  
 
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben – a bölcsőde kivételével - az alapellátások 
keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. 
 
16(3)  
 

12/A.17 Család- és gyermekjóléti központ 
 
19/A. § (1) Gyál Város Önkormányzata, mint járásszékhely település a család- és gyermekjóléti központ 
szolgáltatás feladatait Kertváros Szociális Központ Család- és gyermekjóléti központ intézményegysége által 
biztosítja. A család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-ában, az Szt. 64. § (8) bekezdésében, valamint 
64/A. §-ában meghatározottakon túl speciális szolgáltatásokat biztosít, hatósági intézkedéshez kapcsolódó 
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, szakmai támogatást nyújt az ellátási területén, a Gyáli 
Járásban működő gyermekjóléti szolgáltatások számára, valamint jelzőrendszeri készenléti szolgálatot biztosít. 
 

12/B. Idősek nappali ellátása (Gyáli Idősek Klubja) 
 
19/B. § (1) A Gyáli Idősek Klubja azok részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint – ide nem értve 
az idős személyeket – napközbeni étkeztetésre, akik elsősorban saját otthonában élnek, és 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti 

kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre 

szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. 
 

(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személy részére is biztosítható, akire nézve 
szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, 
gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. 

 
13. Az ellátások igénybevételének módja 

 
20.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele - ha jogszabály másként nem rendelkezik - 
önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. 
 
(2)18 ,19 A 16.§ a) és g) pontja - kivéve c) pontja - szerinti ellátások iránti kérelmet a Kertváros Szociális Központ 
vezetőjéhez, a 16.§ e) c) pontjában nevesített ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell 
                                                                                                                                                         
 
16 Módosította: 14/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályát veszti: 2017. január 1-től 
17 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
18 Módosította: a 9 /2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
19 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 4.§. Hatályos: 2019. február 1-től 



 7 

benyújtani. 
 
(3) Az étkeztetés igénybevétele iránti kérelem elbírálásához az igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy kötött-e 
érvényes tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést. 
 
(4) A térítési díj ellenében igénybe vehető - a Szt. hatálya alá tartozó - ellátási formák esetében a kérelemhez 
mellékelni kell a kérelmező jövedelmi viszonyait hitelt érdemlően igazoló iratokat, valamint - a Gyvt. hatálya alá 
tartozó - gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés esetében a normatív kedvezményeket 
megalapozó tényeket igazoló iratokat.  
 
21.§20,21  A 16.§ a) és g) pontja - kivéve c) pontja - szerinti ellátások iránti kérelemről a Kertváros Szociális 
Központ vezetője, a 16.§ e) c) pontjában nevesített ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetője dönt. 
 
21./A.§ A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások iránti kérelmek elbírálásakor az Szt. szabályait kell 
alkalmazni. A döntésről az ellátást igénylőt, vagy annak törvényes képviselőjét a kérelem elutasítása esetén 
írásban kell értesíteni. Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, vagy annak törvényes képviselőjével a 
Kertváros Szociális Központ az Szt.-ben foglaltak szerint megállapodást köt. 
 
22.§22,23   A személyes gondoskodást nyújtó ellátást igénylő kérheti - abban az esetben, ha vitatja - a 21.§ szerinti 
intézményvezetői döntés Képviselő-testület általi felülvizsgálatát. A felülvizsgálati kérelmet a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalba Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján kell benyújtani a döntésről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül. 
 
23.§ A 16.§-ban nevesített személyes gondoskodást nyújtó ellátásra való jogosultságot és ezzel egyidejűleg a 
szolgáltatás nyújtását az igénybevételt engedélyező megszünteti, ha 

a) az ellátott bejelentett lakóhelye illetve ennek hiányában tartózkodási helye Gyálon megszűnik, 
b) az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn, 
c) a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem nem tesz 

eleget, 
d) az ellátott részére a 16.§ a) és e) c) pontjaiban nevesített ellátás esetén az ellátott tartásra 

köteles és képes hozzátartozója biztosítja az ellátást. 
e) az ellátott elhalálozik, 
f) az ellátott, vagy annak törvényes képviselője a 16. §-ban nevesített ellátásra megkötött 

megállapodást felmondja, 
g) az ellátott, vagy annak törvényes képviselője a 16. §-ban nevesített ellátás nyújtását 

szándékosan akadályozza, illetve az intézményi házirendet súlyosan megsérti. 
 
23/A. § Amennyiben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénylő élete vagy testi épsége van 
veszélyben, akkor az intézményvezető döntése alapján az ellátás azonnal biztosítható. 
 

A térítési díj 
 

14. Intézményi és személyi térítési díj 
 

24.§ (1) A Képviselő-testület a fenntartásában lévő intézmények vonatkozásában - amelyeknél a nyújtott 
személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátás igénybevétele térítési díj köteles - az ellátások intézményi 
térítési díját e rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg, melyet évente két alkalommal 

a) február 28-ig és 
b) november 30-ig24 

vizsgálhat felül. Az intézményi térítési díjakat egész összegre kerekítve kell megállapítani. 
 

(2) A fizetendő személyi térítési díjat az Szt., a Gyvt., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet rendelkezéseinek a figyelembevételével kell 
                                                 
20 Módosította: a  9 /2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
21 Módosította: a 3 /2 019.(I.30..) önkormányzati rendelet 5. §, hatályos: 2019. február 1-től. 
22 Módosította: a   9/2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 5. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
23 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
24 Módosította: a 11/2016.(X.28.) ök. rendelet 1. §, hatályos: 2016. november 1-től 
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megállapítani. 
 
(3)25 A 16.§ a)-b) pontja szerinti ellátás személyi térítési díja megállapítására a Kertváros Szociális Központ 
vezetője, a 16.§ e) c) pontjában nevesített ellátáson belül az étkeztetés igénybevétele esetén pedig az ellátást 
biztosító intézmény vezetője jogosult. 
 
(4) A személyi térítési díjak összegét és a megállapításuk alapjául szolgáló feltételeket (jövedelmi viszonyokat) 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 
március 1-je és március 31-e között, 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 
december 1-je és december 31-e között26 

felül kell vizsgálni a személyes gondoskodást nyújtó ellátást –  döntés alapján - már igénybevevők esetében. 
 
(5) Az intézményi térítési díj és az esetlegesen megváltozott alapfeltételek (jövedelmi viszonyok) 
figyelembevételével felülvizsgált és módosított (újra megállapított), valamint újonnan megállapított személyi 
térítési díjakat 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 
április 1-jétől, 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 
január 1.napjától27 

kell először alkalmazni (fizetni). 
 
(6) A megállapított személyi térítési díjat a fizetésre kötelezett 

a) az étkeztetésért, a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért havonta 
előre, a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig; 

b) az étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért, valamint az étel házhozszállításért havonta utólag, a 
tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig köteles megfizetni. 

 
25.§ (1) Személyi térítési díj kedvezményben részesíthető a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint az a 
gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetést igénylő, akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,32-szeresét. 
 
(2) Ha az igénylő havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
akkor az ellátásért nem kell személyi térítési díjat fizetni. 
 
(3) Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a) 1-szeresét meghaladja, de az 1,08-szorosát nem haladja meg, akkor a személyi térítési díj  
igénybevett étkezésenként az intézményi térítési díj 20%-nak az általános forgalmi adóval növelt 
összege; 
b) 1,08-szorosát meghaladja, de az 1,16-szorosát nem haladja meg, akkor a személyi térítési díj  
igénybevett étkezésenként az intézményi térítési díj 40%-nak az általános forgalmi adóval növelt 
összege; 
c) 1,16-szorosát meghaladja, de az 1,24-szeresét nem haladja meg, akkor a személyi térítési díj  
igénybevett étkezésenként az intézményi térítési díj 60%-nak az általános forgalmi adóval növelt 
összege; 
d) 1,24-szeresét meghaladja, de az 1,32-szeresét .nem haladja meg, akkor a személyi térítési díj  
igénybevett étkezésenként az intézményi térítési díj 80%-nak az általános forgalmi adóval növelt 
összege; 
e) 1,32-szeresét meghaladja, akkor a személyi térítési díj  igénybe vett étkezésenként az 
intézményi térítési díjnak az általános forgalmi adóval növelt összege. 

 
26.§ (1)28 Személyi térítési díjkedvezményben részesíthető a (3) és (3/a) bekezdésben foglaltak szerint az a házi 
segítségnyújtást igénylő személy. 
 
(2)29 A házi segítségnyújtás keretében szociális segítés, illetve személyi gondozás igényelhető, az igénylő 
                                                 
25 Módosította: a  9 /2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 6. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
26 Módosította: a 11/2016.(X.28.) ök. rendelet 2. §, hatályos: 2016. november 1-től 
27 Módosította: a 11/2016.(X.28.) ök. rendelet 3. §, hatályos: 2016. november 1-től 
28 Módosította: a   9/2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 7. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
29 Módosította: a  9 /2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 7. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
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állapotától függően.  
 
(3)30 Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a) 2-szeresét nem haladja meg, akkor a szociális segítésért óránként fizetendő személyi térítési díj  
20,8 %-a, azaz 300,-Ft; 

b) 2-szeresét meghaladja, de a 2,5-szörösét nem haladja meg, akkor a szociális segítésért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az  intézményi térítési díj 24,3 %-a, azaz 350,-Ft; 

c) 2,5-szörösét meghaladja, de a 3-szorosát nem haladja meg, akkor a szociális segítésért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 27,7%-a, azaz 400,-Ft; 

d) 3-szorosát meghaladja, de a 3,5-szörösét nem haladja meg, akkor a szociális segítésért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 31,2%-a, azaz 450,-Ft; 

e) 3,5-szörösét meghaladja, de a 4-szeresét nem haladja meg, akkor a szociális segítésért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 34,7 %-a, azaz 500,-Ft; 

f) 4-szeresét meghaladja, akkor a szociális segítésért óránként fizetendő személyit térítési díjaz 
intézményi térítési díj 38,2 %-a, azaz 550,-Ft. 

 
(3/a)31 Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  

a) 2-szeresét nem haladja meg, akkor a személyi gondozásért óránként fizetendő személyi térítési díj az 
intézményi térítési díj 24,3 %-a, azaz 350,-Ft; 

b) 2-szeresét meghaladja, de a 2,5-szörösét nem haladja meg, akkor a személyi gondozásért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 27,7 %-a, azaz 400,-Ft; 

c) 2,5-szörösét meghaladja, de a 3-szorosát nem haladja meg, akkor a személyes gondozásért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 34,7 %-a, azaz 500,-Ft; 

d) 3-szorosát meghaladja, de a 3,5-szörösét nem haladja meg, akkor a személyi gondozásért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 41,6 %-a, azaz 600,-Ft; 

e) 3,5-szörösét meghaladja, de a 4-szeresét nem haladja meg, akkor a személyi gondozásért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 48,6 %-a, azaz 700,-Ft; 

f) 4-szeresét meghaladja, akkor a személyi gondozásért óránként fizetendő személyi térítési díj az 
intézményi térítési díj 55,5 %-a, azaz 800,-Ft. 

 
(4)32 Ha az étkeztetésben részesülőnek a kiszolgáltatott ételt a házi segítségnyújtás keretében házhoz szállítják, 
akkor a szállítással kapcsolatban felmerülő költségek csak a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési 
díj megállapításánál vehetők figyelembe. Abban az esetben, ha a házi segítségnyújtás az étel házhozszállításán 
kívül másra nem terjed ki, akkor a személyi térítési díj számításánál a szociális  segítés legkisebb személyi 
térítési díjának (óradíjának) 50%-át kell figyelembe venni. 
 
26/A. §33 A Gyáli Idősek Klubja szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, kizárólag az étkeztetésért kell 
személyi térítési díjat fizetni az ellátottaknak a jelen rendelet 25.§-ában és 1. számú mellékletében 
meghatározottak szerint. 
 
27.§34 A 25-26.§-okban szabályozott személyi térítési díj kedvezményt a Kertváros Szociális Központ vezetője 
állapíthatja meg.   
 
28.§35, 36 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díj fizetésére kötelezett kérheti a személyi térítési 
díj Képviselő-testület általi felülvizsgálatát, ha annak összegét vitatja vagy csökkentését, illetve elengedését kéri. 
A felülvizsgálati kérelmet a Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján kell benyújtani a 
személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül. 
 
29.§ (1) A 24.§ (3) bekezdése szerint a személyi térítés díj megállapítására jogosult a megállapított személyi 
térítési díj összegét saját hatáskörben határozott időre csökkentheti, illetve elengedheti abban az esetben, ha az 
ellátás igénybevételének ideje alatt a jogosult életkörülményeiben és szociális helyzetében átmenetileg olyan 
jelentős változás következett be, mely létfenntartását veszélyezteti.  
                                                 
30 Módosította: a   9/2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 7. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
31 Módosította: a  /92 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 8. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
32 Módosította: a   9/2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 9. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
33 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 7.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
34 Módosította: a  9 /2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 10. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
35 Módosította: a  9 /2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 11. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
36 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 8.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
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(2) A Képviselő-testület a 28.§ szerinti felülvizsgálat során a személyi térítési díj összegét csökkentheti, illetve 
elengedheti, ha az igénylő felülvizsgálati kérelembe foglalt indokait megalapozottnak találja (pl.: a személyi 
térítési díj befizetése - az ellátás ellenére - a kötelezett létfenntartását veszélyezteti, a fizetésre kötelezett nem 
rendelkezik jövedelemmel, a kötelezett személyi térítési díj kedvezményre jogosult). 
 
30.§ A megállapított személyi térítési díjat a 16.§ a) pontjában nevesített ellátás igénybevételéért a Szt. 114.§ (2) 
bekezdésében meghatározott kötelezetti kör, a 16.§ e) c) pontjában meghatározott ellátáson belül az étkeztetés 
igénybevételéért a Gyvt. 146.§ (2) bekezdésében meghatározott kötelezetti kör fizeti meg. 

 
IV. Fejezet 

 
Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 
31.§ (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. 
 
(3) Hatályát veszti Gyál Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és 
gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999.(IX.15.) önkormányzati 
rendelete, valamint az azt módosító 18/1999.(XI.1.), 18/2000.(VI.1.), 5/2001.(II.23.), 21/2001.(XII.5.), 
22/2002.(XII.5.), 27/2002.(XII.20.), 6/2003.(IV.30.), 18/2003.(XII.17.), 5/2004.(II.16.), 14/2004.(VI.30.), 
3/2005.(II.1.), 22/2005.(XI.28.), 6/2006.(II.20.), 16/2006.(VII.1.), 9/2007.(IV.01.), 9/2009.(IV.01.), 
8/2010.(V.05.), 11/2011.(V.1.), 18/2011.(IX.1.), 7/2012(III.01), 6/2013(VII.19), 19/2013(XII.02), 2/2014.(I.31.), 
11/2014.(VI.30.), 19/2014.(XII.01.) számú önkormányzati rendeletek. 
 
(4) E rendelet 32.§ és 33.§-ai 2015. március 2-án hatályukat vesztik. 
 
32.§ (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SzMSz.) 1. melléklete 3./ pontjának első francia bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép, a második francia bekezdés hatályát veszti: 
 
„- gyakorolja a méltányosságból nyújtható rendkívüli települési támogatással összefüggő feladat- és 

hatásköröket,” 
 
(2) Az SzMSz 2. melléklete ötödik francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„- gyakorolja a rendkívüli települési támogatással – a méltányosságból nyújtható rendkívüli települési 

támogatás kivételével - összefüggő feladat- és hatásköröket,” 
 
(3) Az SzMSz 2. melléklete hetedik francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, a nyolcadik francia 
bekezdés hatályát veszti: 
 
„- gyakorolja a lakhatási támogatással összefüggő feladat- és hatásköröket,”. 
 
33.§ (1) Az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 10/2011.(V.01.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2.§ Az e rendelet szerint nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátás: 

a) családsegítés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
d) gyermekjóléti szolgáltatás.” 
 

(2) A R. kiegészül az alábbi 6/A.§-sal és az azt megelőző alábbi 4. alcímmel, valamint a jelenlegi 4. és 5. alcím 
számozása 5. és 6. alcímre módosul. 
 

„4. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
6/A.§ (1) A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a Gyvt. 39.§-
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ában felsorolt feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgáltatás keretében kell biztosítani. 
 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.” 
 
(3) A R. 9.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi e) ponttal: 
 
„ e) a 2.§ d) pontjában nevesített szolgáltatás elérte célját és annak további fenntartása 
szükségtelen, illetve, ha a szolgáltatás megszüntetését a szülő vagy más törvényes képviselő kéri és kérelme 
megalapozott.” 
 
(4) A R. 10.§-a kiegészül az alábbi (3) és (4) bekezdéssel: 
 
„(3) A személyi térítési díj megállapítására a Kertváros Szociális  Központ vezetője jogosult. 
 
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díj fizetésére kötelezett kérheti a személyi térítési díj 
fenntartó általi felülvizsgálatát, ha annak összegét vitatja. A felülvizsgálati kérelmet az intézményvezetőhöz kell 
benyújtani a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül.” 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2015. február 27. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 

G y á l, 2015. február 27. 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Jelen rendelet a  10/2015.  (IV. 30), 1/2016.(I.29), 11/2016.(X.28.), 14/2016.(XII.01.), 5/2017.(II.28.), 
6/2017.(III.31.), 9/2018.(IV.26.), 26/2018.(XI.30.), 3/2019.(I.31.), 14/2019.(XI.29.) számú  önkormányzati 
rendelettel egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 
 
Gyál, 2019. december 4. 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gyal.hu/
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1. melléklet 37,38, 39  a 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
37 Módosította: 26/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§, hatályos: 2019. január 1-től 
38 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 9.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
39 Módosította: a 14/2019(XI.29.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2020. január 1-től 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai 

     

  

nettó 
Ft/nap 

Áfa 
(27%) 

bruttó 
(Ft/nap) 

Kerekítés 
szabályai 

szerint 
bruttó 
Ft/nap 

1. gyermek étkeztetés esetén  
1-szeri étkezés (ebéd) 277.- 74,79.- 352.- 350.- 

  
2. Bölcsődei ellátás (gyermek étkeztetés) esetén 
4-szeri étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 287.- 77,49.- 364.- 365.- 
bölcsődei gondozás 0.- 0.- 0.- 0.- 

  
3. Óvodai ellátás (gyermek étkeztetés) esetén 
3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 346.- 93,42.- 439.- 440.- 

  
4. Általános iskolai ellátás (gyermek étkeztetés) esetén 
1-szeri étkezés (ebéd) /7-10 év 277.- 74,79.- 352.- 350.- 
1-szeri étkezés (ebéd) /11-14 év 317.- 85,59.- 403.- 405.- 
3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) /7-10 év 424.- 114,48.- 538.- 540.- 
3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) /11-14 
év 478.- 129,06.- 607.- 605.- 

  
5. Középiskolai ellátás esetén  
1-szeri étkezés (ebéd) 356.- 96,12.- 452.- 450.- 

  
6. Felnőtt étkeztetés esetén (19-60 év) 
1-szeri étkezés (ebéd) 514.- 138,78.- 653.- 655.- 

  
7. Időskorúak étkeztetése esetén (60 év felett) 

1-szeri étkezés (ebéd) 499.- 134,73.- 634.- 635.- 















































































































Pap Krisztina / 2020. február 4. 

10.sz.melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 10/2011. (V.01.) önkormányzati 

rendelet módosítása tárgyú rendelettervezethez 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: a rendeletmódosításnak releváns társadalmi hatása nincs. 

II. Gazdasági hatás: a rendeletmódosítás az állami normatívát nem érinti, az önkormányzatnak 

további forrást a rendeletmódosítás után sem kell biztosítania. 

III. Költségvetési hatás: a tervezetnek költségvetési hatása nincs. Költségvetési rendelet módosítást a 

tervezet nem igényel. 

IV. Környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. 

V. Egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs. 

VII. Megalkotásának szükségessége: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvénynek-, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvénynek való megfelelés.  

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben-, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak megsértése. 

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre 

állnak. 

 

 

 

 

 

 



Pap Krisztina / 2020. február 4. 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint 

egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú 

rendelettervezethez 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: a rendeletmódosításnak releváns társadalmi hatása nincs. 

II. Gazdasági hatás: a rendeletmódosítás az állami normatívát nem érinti, az önkormányzatnak 

további forrást a rendeletmódosítás után sem kell biztosítania. 

III. Költségvetési hatás: a tervezetnek költségvetési hatása nincs. Költségvetési rendelet módosítást a 

tervezet nem igényel. 

IV. Környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. 

V. Egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs. 

VII. Megalkotásának szükségessége: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvénynek-, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvénynek való megfelelés.  

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben-, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak megsértése. 

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre 

állnak. 

 



Tárgy: Javaslat a Helyi Szociálpolitikai 
Kerekasztal létrehozásáról szóló 
9/2008. (IV.29.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül 
helyezésére, és új rendelet 
megalkotására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Szociálpolitikai Kerekasztalról szóló rendeletét Önkormányzatunk 2008 tavaszán alkotta meg. A rendelet 
elfogadása óta eltelt több mint 10 év változásaira tekintettel szükséges a rendelet felülvizsgálata, aktualizálása. A 
rendeleten elvégzendő módosítások olyan mértékűek, hogy célravezetőbb a jelenlegi rendelet hatályon kívül 
helyezése, és új rendelet elfogadása. Az új rendelet tervezete az előterjesztés 1. sz. mellékleteként olvasható. 

A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) feladata különösen a szociális 
szolgáltatástervezési koncepcióban (a továbbiakban: Koncepció) meghatározottak megvalósulásának, 
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. A Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik. A 
Koncepció elkészítése folyamatban van, azt Kertváros Szociális Központ intézményvezetője készíti. Várhatóan a 
soron következő képviselő-testületi ülésen ismerheti azt meg képviselő-testületünk, és dönthet annak 
elfogadásáról. 

A rendelettervezet előkészítése során figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bek. szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatástanulmányt kell készítenie, 
és fel kell mérnie a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat az előterjesztés 2. sz. 
melléklete. 

A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés a) 
pontjára. 

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet 
megtárgyalását követően fogadja el az előterjesztés 1. számú mellékletét képező rendeletet. 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető 
 
Gyál, 2020. február 6. 
 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 
 

 



 

 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2020.(..) önkormányzati rendelete 

a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében meghatározott 

származékos jogalkotói jogkörében, valamint Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása, szervezete 

 

1.§ (1) Gyál Város Önkormányzata Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre. 

(2) A Kerekasztal szakmai testületi fórum. 

(3) A Kerekasztal tagjai: 

a) Gyál Város Önkormányzatának Alpolgármestere, aki egyben a Kerekasztal elnöke is, 

b) Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke, 

c) Városi Egészségügyi Központ mindenkori intézményvezetője, és a Védőnői Szolgálat szakmai vezetője, 

d) Kertváros Szociális Központ (a továbbiakban: KSZK) mindenkori intézményvezetője, 

e) a KSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mindenkori szakmai vezetője, 

f) a KSZK Család- és Gyermekjóléti Központ mindenkori szakmai vezetője, 

g) a KSZK idősellátó szakmai egységének mindenkori szakmai vezetője, 

h) a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának képviselője, 

i) a Gyáli Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodájának képviselője, 

j) a Gyáli Bóbita Bölcsőde mindenkori intézményvezetője, 

k) a gyáli köznevelési intézmények vezetői, 

l) a nem állami, egyházi szociális intézményt fenntartók képviselője, 

m) a szociális területen működő, meghívott civil szervezetek vezetői. 

(4) A (3) bekezdés k)-m) pontja szerinti tagokat tanácskozási jog illeti meg, szavazati joggal nem rendelkeznek. 

(4) A Kerekasztal ülését az elnök vezeti. 

(5) A Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról, különösen a 
tanácskozásról készült jegyzőkönyv vezetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

2. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladata 

 

2.§ (1) A Kerekasztal feladata a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció (a továbbiakban: Koncepció) 
képviselő-testületi- és társulási tanácsi elfogadását követően, az abban meghatározott feladatok 
megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. 

(2) A Kerekasztal az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében megvizsgálja 

a) az egyes ellátotti csoportok helyzetének változásait a Koncepcióban meghatározott feladatok időarányos 
teljesítésével, 



 

 

b) a Koncepció végrehajtása érdekében elfogadott döntések megvalósulását, valamint 

c) a Koncepcióban kitűzött és elért eredményeket. 

(3) A Kerekasztal az elnök útján javaslattal élhet a képviselő-testület felé az ellátások hatékonyabb biztosítását 
eredményező intézkedések megtétele érdekében. 

(4) A Kerekasztal a Koncepció tartalmának kétévenkénti felülvizsgálata érdekében előzetes egyeztetési, 

véleményeztetési eljárást folytat le. 

 

3. A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal működése 

 

3.§ (1) A Kerekasztal alakuló ülését a rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül az elnök hívja össze. 

A Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. 

(2) A Kerekasztal ülését az elnök hívja össze a meghívó küldésével. 

(3) A Kerekasztal ülésén a tagok döntéseiről, javaslatairól a szavazati joggal rendelkező tagok határozati 
formában döntenek. Az érvényes határozathoz a szavazati joggal rendelkezők több, mint felének egyező 
szavazata szükséges. 

(4) A Kerekasztal tagjait díjazás nem illeti meg, működéssel kapcsolatos egyéb költségeket az önkormányzat 
költségvetésében kell biztosítani. 

(5) A Kerekasztal ülései nyilvánosak. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

4.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 9/2008. (IV.29.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

Gyál, 2020.  

 
  Pápai Mihály       Rozgonyi Erik 
  polgármester      címzetes főjegyző 
 



Pap Krisztina / 2020. január 6. 

2. sz. melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló        /2020.(I.30.) önkormányzati rendelet 

megalkotásához 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: nincs közvetlen társadalmi hatása. 

II. Gazdasági hatás: nincs gazdasági hatása. 

III. Költségvetési hatás: nincs költségvetési hatása. 

IV. Környezeti következményei: nem releváns. 

V. Egészségi következményei: nem releváns. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a rendelet megalkotása nem növeli az eddigi 

adminisztratív terheket. 

VII. Megalkotásának szükségessége: a korábbi rendelet megalkotása óta eltelt időben bekövetkezett 

változások indokolják a rendelet hatályon kívül helyezését, és az új rendelet megalkotását. 

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogrendszer egységességének 

biztosítása érdekében – magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása 

érdekében – indokolt a rendelet megalkotása. 

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály 

alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 



Tárgy: Javaslat a 4/2020. (II.05.) sz. TT 
határozat megismerésére, egyetértés 
kinyilvánítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A „Kertváros Önkormányzati Társulás” (a továbbiakban: Társulás) tagönkormányzatai a kötelezően ellátandó 
szociális alapellátások közül a házi segítségnyújtásról és jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, valamint Gyál 
vonatkozásában a szociális étkeztetésről és az idősek nappali ellátásáról (a Gyáli Idősek Klubjában) a Társulás 
által fenntartott Kertváros Szociális Központon (a továbbiakban: KSZK) keresztül gondoskodnak. Gyál 
településen a szociális étkeztetést a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által előállított 
ebéd vásárlásával és kiszállításával biztosítjuk. 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) vonatkozó 
rendelkezései szerint a fenntartó évente egyszer köteles az intézményi térítési díjról szóló helyi rendeletét 
felülvizsgálni, és a térítési díjakat megállapítani. 

A Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) 2020. február 5. napján megtartott ülésén döntött a 
fentiekben említett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjainak felülvizsgálatáról a szolgáltatások 
önköltségeinek megismerését követően. A Tanács 4/2020. (II.05.) sz. határozatával (1.sz.melléklet) úgy döntött, 
hogy a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és az idősek nappali 
ellátása vonatkozásában sem az intézményi, sem az ellátottak által fizetett személyi térítési díjakon nem kíván 
változtatni. 

Az alábbiakban Önök is megismerhetik az egyes szolgáltatások 2020. évre vonatkozó önköltségeit, intézményi 
és személyi térítési díjait. A hatályos jogszabályok értelmében az intézményi térítési díj legnagyobb mértéke 
nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, ugyanakkor lehetőséget biztosít alacsonyabb mértékű díj 
megállapítására. A szolgáltatások önköltségszámítása a 2019. évi igénybevételek alapján került felosztásra. Az 
önköltségszámításokat az előterjesztés 2., 3., 4. és 5.sz. mellékleteként olvashatják. A mellékletek összefoglalását 
az alábbiakban ismertetjük: 

Szolgáltatás megnevezése Önköltségszámítás 2020. évre 
(a 2019. évi tényadatok 

alapján) 

Jelenlegi intézményi 
térítési díj 

Jelenlegi személyi 
térítési díj 

Szociális étkeztetés 885.- Ft/adag 635.-Ft/adag, illetve 
655.-Ft/adag 

127.-Ft/adagtól 655.- 
Ft/adagig 

Szociális segítés 2.710.-Ft/óra 1.440.- 300.-Ft-tól 550.-Ft-ig 

Személyi gondozás 2.590.-Ft/óra 1.440.- 350.- Ft-tól 800.-Ft-ig 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

230.- Ft/nap/készülék térítésmentes 

Idősek nappali ellátása 3.655.-Ft/nap térítésmentes 

Demens személyek 
nappali ellátása 

3.725.-Ft/nap térítésmentes 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) sz. a pénzbeli és természetben nyújtható 
szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet1) területi hatálya Gyál Város 
illetékességi területére terjed ki. A Rendelet1 26/A. § értelmében a Gyáli Idősek Klubjában az idősek nappali 
ellátása térítésmentes. A szociális étkeztetés intézményi térítési díját a rendelet 1.sz.melléklete tartalmazza: 19-60 
év között a felnőtt étkeztetésért 655.- Ft-ot szükséges fizetni adagonként, míg az időskori (60 év feletti) 
étkeztetés térítési díja 635.- Ft adagonként. A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj sávosan 
került kialakításra, a Rendelet1 26. § (3) és (3a) bek. alapján az alábbi: 

Szociális segítés esetén / Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének (28 500.- Ft) 

Fizetendő személyi 
térítési díj 

2-szeresét nem haladja meg 300.- 
2-szeresét meghaladja, de a 2,5-szörösét nem haladja meg 350.- 
2,5-szörösét meghaladja, de a 3-szorosát nem haladja meg 400.- 
3-szorosát meghaladja, de a 3,5-szörösét nem haladja meg 450.- 



3,5-szörösét meghaladja, de a 4-szeresét nem haladja meg 500.- 
4-szeresét meghaladja 550.- 

Személyi gondozás esetén / Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500.- Ft) 

Fizetendő személyi térítési 
díj 

2-szeresét nem haladja meg 350.- 
2-szeresét meghaladja, de a 2,5-szörösét nem haladja meg 400.- 
2,5-szörösét meghaladja, de a 3-szorosát nem haladja meg 500.- 
3-szorosát meghaladja, de a 3,5-szörösét nem haladja meg 600.- 
3,5-szörösét meghaladja, de a 4-szeresét nem haladja meg 700.- 
4-szeresét meghaladja 800.- 
A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ugyancsak sávosan került kialakításra, a Rendelet1 25. § 
(3) bek. értelmében az alábbi: 

Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének (28 500.- Ft) 

Fizetendő személyi térítési díj 

19-60 év között 
(intézményi térítési 
díj: 655.- Ft/adag) 

60 év felett 
(intézményi térítési 
díj: 635.- Ft/adag) 

1-szeresét meghaladja, de az 1,08-szorosát nem haladja meg 131.- 127.- 
1,08-szorosát meghaladja, de az 1,16-szorosát nem haladja 

 
262.- 254.- 

1,16-szorosát meghaladja, de az 1,24-szeresét nem haladja 
 

393.- 381.- 
1,24-szeresét meghaladja, de az 1,32-szeresét nem haladja 

 
524.- 508.- 

1,32-szeresét meghaladja 655.- 635.- 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.01.) sz. az egyes személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet2) területi hatálya a 
társult települések közigazgatási területére terjed ki. A Rendelet2 6. § (2) bek. szerint a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. A rendelet 1.sz.melléklete tartalmazza, hogy a házi 
segítségnyújtás intézményi térítési díja 1 440.- Ft /óra, az idősek nappali ellátása (a Gyáli Idősek Klubjában) 
térítésmentes, valamint az étel házhozszállítás díja 150.- Ft adagonként. 

Az összegek a mindenkori Áfa összegét tartalmazzák. A tanácsi döntés előtt kikértük a KSZK 
intézményvezetőjének véleményét, aki úgy nyilatkozott, hogy sem az intézményi, sem a személyi térítési díjakon 
jelenleg nem indokolt változtatni. Az intézményvezető véleménye, valamint az önköltségszámítások ismeretében 
döntött úgy a Tanács, hogy a szociális alapszolgáltatások térítési díjait nem emeli a 2020. évben. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslata elfogadására. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. megismerte a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott 4/2020. (II.05.) 
sz. határozatot, mely a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül a személyi 
gondozás és a szociális segítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint az idősek nappali 
ellátása intézményi térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában született, 

2. egyetért a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának azon döntésével, mely szerint a 
szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül a személyi gondozás és a szociális 
segítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint az idősek nappali ellátása intézményi térítési 
díjai a 2020. évben nem emelkednek. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 

Gyál, 2020. február 5. 



 

         Pápai Mihály 

         polgármester 

 

Mellékletek: 

1. 4/2020. (II.05.) sz. TT határozat 
2. Házi segítségnyújtás (szociális segítés és személyi gondozás) önköltségszámítása 
3. Szociális étkeztetés önköltségszámítása 
4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önköltségszámítása 
5. Idősek nappali ellátása önköltségszámítása 





Pap Krisztina / 2020. január 20. 

1.SZ.MELLÉKLET 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2020. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 

Feladatalapú támogatás (2019. év / 2019. december 31-ei adatok alapján) 

szociális segítés:    2 fő x 25 000.- Ft =           50.000.- Ft 

személyi gondozás:               64 fő x 429.000.- Ft = 27.456.000- Ft 

Állami támogatás összesen         27.506.000.- Ft 

Térítési díj bevétel            9.176.545. –Ft 

Bevételek összesen         36.682.545.- Ft 

 

Kiadások 

személyi:    55.183.528.- Ft 

járulék:     11.983.155.- Ft 

dologi:       9.427.928.- Ft 

(beruházás)      2.401.570.- Ft 

Kiadások összesen   78.996.481.- Ft 

 

Önköltség=Kiadások összesen: 78 996 481.- Ft 

2019. évi tényleges ellátotti létszám: 2 fő segítés, 64 fő gondozás, összesen 66 fő 

2019. évi gondozói gondozói létszám: 18 fő 

 

Segítési és gondozási órák száma összesen 

2019. évi tényleges gondozási órák száma: 1.) személyi gondozás: 16.009,4 óra 

           2.) szociális segítés: látogatások száma: 416 alkalom (átlag 45 perccel 
számolva!) 312 óra 

Összesen:      16.321,4 óra / év 

 

Önköltség-számítás 

78 996 481.- Ft/16.321,4 óra = 4 840.- Ft/óra 

 

Gondozási óradíj önköltsége 

1 gondozási óra önköltsége a házi segítségnyújtás szolgáltatásban 4 840.- Ft. 



Pap Krisztina/ 2020. január 20. 

2.SZ.MELLÉKLET 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 2020. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 

Feladatalapú támogatás (2018. év / 2018. december 31-ei adatok alapján) 

szociális étkeztetés:    68 fő*55.360.- Ft 

Állami támogatás összesen   3.764.480.- Ft 

Térítési díj bevétel    9.441.581.- Ft 

Bevételek összesen    13.206.061- Ft 

 

Kiadások 

személyi:    4.576.535.- Ft 

járulék:         799.834.- Ft 

dologi:     9.733.826.- Ft 

(beruházás)       0.- Ft 

Kiadások összesen   15.110.195.- Ft 

 

Önköltség= Kiadások összesen 

 

Ellátási napok száma 2019. évben: 251 nap 

Adagszám összesen: 17.062 adag. Egy adag étel egy napnak felel meg számítási szempontból, mivel egy 
ellátott egy adag meleg ételre jogosult naponta. 

 

Önköltség-számítás 

Önköltség / adag száma = 15.110.195.- Ft / 17.062 adag = 885,6.- Ft/adag ≈ 885.- Ft/adag 

 

Szociális étkezés önköltsége 

1 adag szociális étkezés megállapított önköltsége: 885.- Ft 

 

 



Pap Krisztina / 2020. január 20. 

3.SZ.MELLÉKLET 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 2020. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 

Feladatalapú támogatás (2019. év / 2019. december 31-ei adatok alapján) 

Jelzőrendszeres igénybevevők összesen  177 fő*24.600.- 

Állami támogatás a 177 db készülékre  4.354.200.- 

Alaptámogatás        500.000.- 

Állami támogatás összesen    4.854.200.- Ft 

Térítési díj bevétel     0 (térítésmentes) 

Bevételek összesen    4.854.200.- 

 

Kiadások 

személyi:    10.603.783.- Ft 

járulék:       1.779.721.- Ft 

dologi:       7.413.628- Ft 

(beruházás)                     0.- Ft 

Kiadások összesen   19.797.132.- Ft 

 

Önköltség = Kiadások összesen: 19 797 132.-Ft 

2019. évi tényleges ellátotti létszám: 177 fő 

Ellátási napok száma 2019. évben: 365 nap 

 

Önköltség-számítás 

Önköltség / nap → 19 797 132.-Ft/365 nap = 54 238,7.-Ft ~ 54 240.- Ft 

Önköltség / nap / ellátott → 54 240- Ft/177 fő = 306,44.- Ft ~ 306.- Ft/fő/nap 

A jelzőrendszeres készülékek napi önköltsége 306.- Ft/nap. 



Pap Krisztina / 2020. január 20. 

4.SZ.MELLÉKLET 

IDŐSEK KLUBJA (IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA, ÉS DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA) 2020. ÉVI ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 

Feladatalapú támogatás (2019. év / 2019. december 31-ei adatok alapján) 

Idősek nappali ellátása    13 fő*109.000.- 

      1.417.000.- 

Demens személyek nappali ellátása   6 fő*500.000.- 

      3.000.000.- 

Állami támogatás összesen    4.417.000.- 

Térítési díj bevétel     0 (térítésmentes) 

Bevételek összesen    4.417.000.- 

 

Kiadások 

személyi:     8.480.935.- 

járulék:      1.579.281.- 

dologi:      7.920.178.- 

(beruházás)     1.528.873.- 

Kiadások összesen   19.509.267.- Ft 

 

Önköltség= Kiadások összesen: 19 509 267.- 

Idősek és demens személyek száma összesen 

2019. évi tényleges ellátotti létszám: 13 fő idős + 6 fő demens = 19 fő 

Ellátási napok száma 2019. évben: 216 nap (2019. február 15. napjától került a szolgáltatás bejegyzésre a működési 
nyilvántartásba!) 

 

Önköltségszámítás 

Idősek nappali ellátása 19 509 267.-Ft / 216 nap = 90 320,68 Ft/nap ~ 90 320.- Ft →egy főre vetítve: 90 320.- Ft / 19 
fő = 5 753,68.- Ft/fő/nap ~ 5 754.- Ft/fő/nap 

 

Idősek nappali ellátásának önköltsége ellátási napra vetítve: 5 754.- Ft. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2019-
2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Program Intézkedési Tervének felülvizsgálatára 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. §-a rendelkezik a 
helyi esélyegyenlőségi programokról. A tv. 31. §. (1) bek. szerint a települési önkormányzat öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogad el. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget tett a törvényi 
kötelezettségének és 10/2019.(I.31.) sz. határozatával elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
(továbbiakban: HEP) a 2019-2023. közötti időszakra vonatkozóan, melynek részét képezi az Intézkedési terv.  
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek 
során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi 
Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot (HEP Fórumot) hozott létre, hogy a HEP IT-ben vállalt feladatok 
településünkön maradéktalanul megvalósuljanak.  
 
A HEP Fórum 2020. január 23-án megtartotta első ülését, melyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervét (HEP IT) és a megvalósításra váró intézkedésekkel kapcsolatosan érkezett felelősi hozzászólásokat 
áttekintette, megtárgyalta és elfogadta azokat. Ennek alapján a HEP Fórum részét képező Intézkedési Terv 
kiegészítésre került egy oszloppal, mely az eredeti HEP óta elkészült változásokat tartalmazza.   
 
A jogalkotási törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy a saját és 
az általa irányított szervek tevékenységét, cselekvési programját, működését normatív határozatban szabályozza. 
Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés tárgyát képező helyi esélyegyenlőségi programmal a képviselő-testület   
cselekvési programját fogadta el, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy határozatát normatív határozatként 
hozza meg. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi Program részét képező Intézkedési 
Terv felülvizsgálata kapcsán elkészült iratanyag elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyál Város Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának részét képező Intézkedési Terv felülvizsgálatával kapcsolatos iratanyagot, az 
előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal. 
Határidő: 2020.02.29. 
Felelős: Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Ifjúsági és Sport Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Szociális és Egészügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Polyák Józsefné esélyegyenlőségi referens, ügyintéző  
 
Gyál, 2020. január 31. 
                  Pápai Mihály 
                 polgármester 
Melléklet:  
1. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervben lévő felelősök válaszlevelei   
2. HEP Fórum jegyzőkönyve 
3. HEP IT (kiegészített) 























 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat idősotthon tervpályázatának 
lezárására 

 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt feladatának tartja a városban lakó idősek 
gondozását, a mindennapi problémáik enyhítését. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 221/2019. (XI.28.) sz. határozatában elfogadta a pályázati 
felhívást, valamint kijelölte a szakmai zsűri tagjait. 
 
A szakmai zsűri a benyújtott ajánlatokat felbontotta, ennek jegyzőkönyve az előterjesztés melléklete. 
 
A szakmai zsűri tagjai a benyújtott ajánlatokat átnézték, valamint 2020. …………..-n bírálatukat is 
megfogalmazták. A beadott ajánlatok értékelését és a pályázat lezárásának javaslatát mellékelt Bírálati 
jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a szakmai zsűri Bírálati jegyzőkönyvben foglalt döntési javaslatát, és megteszi a szükséges 
intézkedéseket …………………………………………………... 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2020. április 30. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Vitéz Péter, Donhauzer Ádám 
 
Gyál, 2012.02.12. 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet:  Bontási jegyzőkönyv 
  Bírálati jegyzőkönyv (később kiküldendő) 





 
Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde Szakmai 

Programjának, valamint annak mellékleteként az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására, jóváhagyására 
 
 

Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság! 

 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 104. § (1) bek. d) pontja alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó 
állami és nem állami intézmény fenntartója jóváhagyja az intézmény szakmai programját, és szervezeti és 
működési szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) 

 A Gyáli Bóbita Bölcsőde jelenlegi Szakmai Programja és SZMSZ-e 2019. február 1. napján lépett 
hatályba. A Gyáli Bóbita Bölcsődében a működést engedélyező és ellenőrző Pest Megyei Kormányhivatal (a 
továbbiakban: PMKH) helyszíni ellenőrzést tartott 2020. február 5. napján. A helyszíni ellenőrzést végző 
gyermekvédelmi szakügyintézők kifogásolták, hogy a Szakmai Program nem tartalmazza a munkaköri leírásokat 
munkakörönként. 

Fentiekre tekintettel Balkó Kálmánné megbízott intézményvezető elkészítette a Bóbita Bölcsőde 
Szakmai Programját, és SZMSZ-ét (1. sz.melléklet). A benyújtott dokumentumok felülvizsgálata megtörtént, 
törvényességi hiányosság annak vizsgálata során nem merült fel. 

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a Gyáli Bóbita Bölcsőde módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt szakmai programját elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
 

1. jóváhagyja 2020. március 1. napjával a Gyáli Bóbita Bölcsőde Szakmai Programjának – az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti – módosított változatát a Szervezeti és Működési Szabályzattal 
együtt, 

2. ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Gyáli Bóbita Bölcsőde a 2/2019. (I.23.) sz. SZEB. határozattal 
jóváhagyott Szakmai Programja és Szervezeti és Működési Szabályzata 2020. március 1. hatállyal. 

 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2020. február 5. 
 

      
Nagy József Elek 

 alpolgármester 
 
 

Mellékletek: 
1. Gyáli Bóbita Bölcsőde Szakmai Programja 



  

GYÁLI BÓBITA BÖLCSŐDE 
2360 Gyál, Klapka György u. 7. 

Telefon: 06 29 340 - 375 

 
 
 
 
 
 

 
BÓBITA BÖLCSŐDE 

 
SZAKMAI PROGRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Készítette: Balkó Kálmánné 
                         intézményvezető 
 

 

 

 

Gyál, 2020 
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BEVEZETÉS 
 
A bölcsőde összetett – családsegítő, szociális, egészségügyi, nevelési – funkciót tölt be. A 
gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali 
felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkozást és étkezést biztosít azon gyermekek számára, 
akiknek szülei munkavégzésük vagy egyéb okok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni.  
 
Az intézmény célja az egészséges testi, lelki fejlődés biztosítása valamennyi gyermek számára. Az 
értelmi, érzelmi és szociális fejlődés támogatása. Barátságos, biztonságos, családias, szeretetteljes 
légkörben, az életkornak megfelelő környezetben az aktivitás kibontakoztatása, a szocializáció 
segítése. 
 
A bölcsőde 1982. óta működik, mi dolgoztuk ki Gyál város a bölcsődei ellátását, és tettük le 
alapjait. Feladatainkat a helyi adottságainknak megfelelően teljesítjük magas színvonalon. 
 
A bölcsőde nyitvatartási rendje: 
A bölcsőde reggel 6 órától a fenntartó hozzájárulásával, a szülők igényeinek 
figyelembevételével 17 óráig tart nyitva. A szakmai munkaerő foglalkoztatására ebben az 
időszakban kerül sor. Amennyiben a szülők részéről igény érkezik a bölcsőde rugalmasan (a 
fenntartó tudtával) 18.00 órára tolja ki a nyitva tartás idejét. 
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I. A BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉT ÉS SZAKMAI PROGRAMJÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, 

IRÁNYELVEK 

 
Törvények, rendeletek: 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

• 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek 
és személyek által kezelt személyes adatokról 

• 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltétteleiről  

• 6/2016. (IV.30) NM. rendelet 

• 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

• 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről. 

• 33/1998.(VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

• 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 
működési nyilvántartásáról 

• 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

• 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról 

• 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

• 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról 

• 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  
 
Módszertani levelek:  

• Bölcsődei adaptáció (1979) Budapest, Bölcsődék Országos Módszertani Intézete (BOMI)  

• Folyamatos napirend a bölcsődében (1882) BOMI  

• Szülővel történő fokozatos bölcsődei beszoktatás – kiegészítő útmutató (1984) Budapest, 
ETI  

• Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához (1989) Budapest, BOMI  
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 játéktevékenység a bölcsődében (1997) Budapest, BOMI  

• A bölcsődei gondozás - nevelés minimum feltételei és a szakmai munka részletes 
szempontjai (1999) Budapest, Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet  

• A bölcsődei nevelés 

• A bölcsődei nevelés - gondozás szakmai szabályai (15/98/2000)  

• A Gyáli Bóbita Bölcsőde önálló szakmai működésű, tevékenysége megfelel a Bölcsődék 
Országos Módszertani feladatainak és a jogszabályi előírásoknak.  
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II. A BÖLCSŐDE ADATAI 

 

Intézmény neve:  Gyáli Bóbita Bölcsőde 

Székhelye, címe:  2360 Gyál, Klapka György u. 7. 

Fenntartó:    Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Bölcsődevezető:  Balkó Kálmánné  

Telefon:   06/29 340-475 
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III. HELYZETELEMZÉS 

1. A Bölcsőde földrajzi elhelyezkedése 
A bölcsőde kertes házakkal övezett területen fekszik, közel a város központjához, jól 
megközelíthető, csendes, kisforgalmú utcában található. 
Az intézmény 3.500 nm területen helyezkedik el, az épület alapterülete 480 nm.  
A csoportszobák nagysága 2 db 40,42 nm –es és 2 db 39,38 nm-es  A csoportszobákhoz tartozik 
egy-egy fürösztő, melynek alapterülete 24 nm és egy–egy átadó, melynek alapterülete 17, 86 nm. 
Az épület többi helyiségében a kiszolgáló helyiségek és az irodák helyezkednek el. A bölcsőde 523 
nm –es szárnnyal bővült, mely további két gondozási egységet és a hozzájuk tartozó helyiségeket 
foglalja magába. Mindkét főbejárathoz egy szélfogó, egy akadálymentesített WC, egy kerti 
gyermek WC és egy babakocsi tároló tartozik. Az új épületrészben kialakításra került egy 
fejlesztő- és egy tornaszoba. Az emeleti részen a selejtraktár és - egy szakmai fórumok 
megtartására is alkalmas - tárgyaló épült. A meglévő épületrész gazdasági szárnyai átrendezésre 
kerültek, az egyes helyiségek összevonására és célszerű elrendezésére került sor. A gondozási 
egységekhez kapcsolódó teraszokat az épület fedőtető visszatört része védi és árnyékolja, kivéve 
az utolsó két csoportszobánál. Az épület akadálymentesítése megvalósult. A csoportszobák 
nagysága átlagosan 51,3 nm, az átadók nagysága 15,5 nm, a fürösztőé 24,6 nm, a teraszoké 35,3 
nm.  
A kert füves, fákkal beültettet, a leépített játékok a szabványoknak és az előírásoknak megfelelnek.  

 
2. A bölcsőde filozófiája 
A bölcsődei ellátás humán szolgáltatás, mely megfelel az ellátottak sajátosságainak és igényeinek. 
A kisgyermek a család legféltettebb kincse, ezért törekszünk rá, hogy a bölcsődében a gyermekek 
biztonságát, védelmét és fejlődését szakmai tudásunk legmagasabb szintjén biztosítsuk. 
Intézményünkben kiemelten figyelünk arra, hogy az édesanyától elváló gyermeknek minél 
könnyebbé tegyük ezt a számára nagyon nehéz időszakot. A beszoktatásnál maximálisan 
figyelembe vesszük a gyermekek igényeit és az adaptációt ehhez igazítjuk.  
A gyermekek érdekében minden olyan intézménnyel, - egymás kompetencia határainak kölcsönös 
tiszteletben tartásával – együttműködünk, amelyek szolgáltatásaik során a gyermekkel illetve a 
gyermek családjával kapcsolatba kerülhetnek.  
A bölcsődénkbe járó kisgyermekekkel nem csak a külvilágot ismertetjük meg, hanem a társakkal 
való szocializációt is, melynek szabályait elsőként itt sajátítják el. A gyermekek képességének, 
ügyességének kibontakozását, testi-lelki fejlődését sok türelemmel, odaadással és szeretettel 
segítjük. A gyermekek aktivitására építve sok játékkal biztosítjuk fejlődésüket. A kisgyermekek 
szüleivel is együttműködünk, közös családi programokat szervezünk. 
 
3. A bölcsőde minőségpolitikája 
A gyermekek napközbeni ellátását a szakmai alapelveknek megfelelően végezzük. 
 
Feladatunk: 

• a dolgozó szülők gyermekeinek napközbeni ellátása, 

• a bölcsődei szolgáltatások működtetése,  
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• családokkal való intenzív kapcsolat kialakítása. 
 
Fontos számunkra a gyermekközpontú szemlélet, valamint, hogy a gyermekeknek megteremtsük 
azt a környezetet, amely lehetővé teszi számukra a szabad aktivitás kibontakozását, mellyel 
elősegítjük testi-lelki fejlődésüket. 
 
Elhivatottságunkat a munkánk és a gyermekek iránt a szeretet táplálja. Hivatásunk során arra 
törekszünk, hogy a gyermekek testi-lelki harmóniája egységben fejlődjön, érezze az érzelmi 
biztonságot és azt, hogy ő a legfontosabb számunkra. 
 
A kisgyermeknevelők munkáját segítik: 

• házi és központi továbbképzések; 

• szakmai napok; 

• bölcsődelátogatások, tapasztalatcserék; 

• folyamatos továbbképzések. 
A szakmai munka magas szintű ellátásához a tárgyi feltételek folyamatos biztosítására törekszünk, 
a gyermekek érdekében. 

 
4. Szociális jellemzők bemutatása 
Városunk folyamatosan fejlődik, egyre több fiatal költözik ki a fővárosból, illetve vidékről 
településünkre. Az itt lakók létszáma folyamatosan emelkedik, jelenleg közel 25.000 fő él Gyálon. 
Kevés a helyben dolgozó család, nagy részük ingázik Budapest és Gyál között.  
Sajnos egyre több a szociálisan rászorult család, akik gyakran önhibájukon kívül kerülnek nehéz 
helyzetbe. Ezért a bölcsődei jelentkezéseket nem tudtuk maradéktalanul kielégíteni.  
A bölcsőde bővítésével reményeink szerint a hosszú várakozási idő folyamatosan csökken. 

 
5. Az intézmény szerepe a lakókörnyezetben 
Elsődleges feladatunk a bölcsődébe jelentkezők igényeinek kielégítése, valamint a bölcsődében 
folyó munka megismertetése, elismertetése, elfogadtatása a lakókörnyezettel. Bölcsődénk nyitott a 
lakosság számára, betekintést engedünk mindennapi életünkbe. Évente több alkalommal nyitott 
programokat szervezünk, melyekre nem csak a bölcsődébe járó gyermekeket és szüleiket várjuk, 
hanem a város lakóit is. Ezek a programok elősegítik a kapcsolatok kialakítását, nem csak a 
szülőkkel, hanem a társszervekkel és más gyermekintézményekkel is. Meghívásra részt veszünk 
más intézmények rendezvényein is, ahol mi is bemutatkozunk. 

 
6. Ellátandó célcsoport és terület 
Az intézmény feladata a 3 év alatti gyermekek napközbeni kisgyermek ellátása, szakszerű 
gondozása és nevelése.  
Az ellátás igénybevételének módja 
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1. A Bölcsődei ellátást Szülő, Gondviselő, Törvényes Képviselő akkor kérhet:  
• ha egyik szülője munkaképtelen,  
• ha munkába kíván állni,  
• ha egyedülálló egy vagy több kiskorú gyermekkel,  
• ha 3 vagy több gyermekes,  
• ha a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll,  
• ha felsőoktatási intézményben, vagy más intézményben tovább tanul, vagy átképzésre, 

képzésre jár, és ezt iskolalátogatási igazolás benyújtásával tudja is igazolni.  
• ha a gyermek szülője, gondviselője, időskorú vagy szociális helyzete miatt nem tud a 

gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni,  
• ha Gyermekjóléti szolgálat, Gyámügy, Családgondozó, Védőnő, Orvos javasolja (ekkor 

szükséges a szülő, gondviselő beleegyezése is).  
 
2. A gyermek felvételét az erre rendszeresített Szülő által kitöltött felvételi jelentkezési lap 
benyújtásával lehet kérni.  
Felvétel: a fenti bekerülési előnyöket, az igénylés idejét és a beérkezés sorrendjét is figyelembe 
véve, történik.  
Csatolandó okmányok:  

• a gyermek és szülők nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány (lakcímkártya);  

• a gyermek nevére kiállított TAJ kártya;  
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot  
• három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Magyar Államkincstár igazolását a 

családi pótlék folyósításáról, illetve az anyakönyvi kivonatok másolati példányát;  
• tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, magasabb összegű családi pótlék 

megállapításáról szóló határozat másolatával  
 
3. A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.  
 
4. Sikeres felvétel esetén a bölcsődevezető értesíti a Szülőt, Törvényes képviselőt.  
 
5. Ha a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, úgy tájékoztatni kell a 
törvényes képviselő figyelmét arra, hogy a gyermek várólistára kerül, és szabad férőhely esetén az 
elhelyezés időpontjáról az intézmény haladéktalanul értesíti.  
 
6. A várólistát az életkor és a felvétel sorrendje szerinti szempontok alapján kell összeállítani.  
 
7. Ha a várólistán szereplő gyermek családjában a bölcsődei ellátást érintő körülményekben 
bármilyen változás következik be, úgy a törvényes képviselő köteles a változást 15 napon belül az 
intézményvezetőnél bejelenteni.  
 
8. Férőhelyhiány miatti elutasítás esetén Felülvizsgálati kérelemmel 8 napon belül az alábbi 
elérhetőségen élhet:  Gyál Város Önkormányzat - Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda  
                                                                                      Gyál, Körösi út 112 – 114  
 
9. A bölcsődei felvételnél a felvett létszám a férőhelyek 100%-át nem haladhatja meg.  
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10. A gyermek felvétel előtt orvosi vizsgálaton vesz részt, amely megállapítja, hogy a gyermek 
egészséges közösségben gondozható, nevelhető. A vizsgálat eredményét a bölcsődei törzslapban 
rögzíteni kell. Minden felvett gyermek személyes adatait a Gyvt. 138 § - 139 § - nak megfelelő 
nyilvántartást vezet. 
 
11. A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a gyermek törvényes képviselőjével 
megállapodást köt az alábbiakról:  
 

• az ellátás várható időtartamáról;  
• a fizetendő intézmény térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról;  
• a fizetendő étkezési térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról;  
• a szolgáltatások formájáról, módjáról.  

 
12. A mindenkori térítési díjakról a fenntartó dönt.  
 
13. A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei 
ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsőde vezetőjének munkáltatói igazolást nyújt 
be vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog 
állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.  
 
A Gyáli Bóbita Bölcsőde a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelően látja el a bölcsődés 
korú gyermekeket. Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható, 
amennyiben nem töltötték be a második életévüket. A bölcsődei csoportban, ha valamennyi 
gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. A felújítás és 
bővítés után 108 kisgyermek ellátására alkalmas intézményünk. 
 
Sajátos nevelésű gyermekek gondozása, nevelése 
Bölcsődénk 6 fejlődésében visszamaradt, sajátos nevelést igénylő, bölcsődés korú gyermek 
ellátását, gondozását vállalta.  
 
Felvétel rendje 

• A felvételhez szükséges a szakértői bizottság javaslata (TKVSZRB).  

• Amennyiben a szülő nem rendelkezik a TKVSZRB javaslatával, kezdeményezni kell a 
vizsgálatot az Intézménynek. 

• Egy hónap próbaidővel fogadjuk intézményünkben a sajátos nevelésű gyermekeket.  

• Korai fejlesztést csak pedagógiai szakszolgálat végezhet. 

• Bölcsődénkben integrált csoportokba látjuk el a sajátos nevelésű gyermekek gondozását, 
nevelését.  

 
Gondozás-nevelés sajátos nevelésű gyermek esetén 
A sajátos nevelési igényű kisgyermek bölcsődei gondozása lehetővé teszi, a gyermek optimális 
fejlődését. A szülők lehetőséget kapnak arra, hogy figyelemmel kísérhessék gyermekük bölcsődei 
fejlődését, választ kaphassanak kérdéseikre, igény szerint írásos tájékoztatást kérhessenek. Fontos, 
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hogy a gondozónő a sajátos nevelés igényű gyermeket önálló személyiségként fogadja el, 
gondozását - nevelését a gyermek egyéni igényeinek figyelembe vételével végezze. A 
kisgyermeknevelő a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás során módszerében 
figyelembe veszi, hogy náluk hosszabb időt vesz igénybe a tanulási folyamat, és ebben direktebben 
kell részt vennie, mint egészséges gyermekeknél. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 
kevésbé építhet arra, amely az ép gyermeknél természetesen jelentkezik a fejlődés folyamán. 
 
Az ellátás igénybevételének módja 
A bölcsődében a napközbeni kisgyermekellátást tudjuk biztosítani reggel 6 órától délután 17 óráig. 
Nyitvatartási idő alatt a szülők rugalmas kezdéssel vehetik igénybe a bölcsődei ellátást. 
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IV. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS–GONDOZÁS CÉLJA 

 

A gyermek harmonikus fejlődésének segítése:  

• a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi 
biztonságának megteremtése; 

• a gyermek nemzeti/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartása, identitásának erősítése; 

• a harmonikus fejlődés elősegítése tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési 
minták nyújtásával. 

 a hátrányos helyzetű és a periférián élő gyermekek esetében a hátrányoknak és 
következményeiknek enyhítése, szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel, 
szakemberekkel együttműködve. 

 
A bölcsődei ellátás feltételei 
A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően 
biztosítani kell a gondozás – nevelés tárgyi és személyi feltételeit, így különösen: 

• törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 

• megfelelő textíliát, bútorzatot,  

• a játéktevékenység feltételeit, 

• a szabadban való tartózkodás feltételeit, 

• az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint. 
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V. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS-NEVELÉS ALAPELVEI 

 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik 
formája. A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetestől 3 éves korú gyermekek szakszerű 
gondozását, nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, a gondozási-
nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42. § (1) 
bekezdése értelmében, amennyiben a gyermek nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének 
betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető, gondozható bölcsődében, ebben az esetben orvosi 
igazolás szükséges. 
 
Szakmai munkánk célja a legkorszerűbb gondozási-nevelési elvek alkalmazása. Szeretnénk az 
igényeket lehetőségeinkhez mérten maximálisan kielégíteni az ellátási területen. 
A családi nevelést tiszteletben tartva biztosítjuk a gyermekek szocializációs fejlődését a bölcsődei 
közösségben. Olyan támogató technikákat alkalmazunk a nevelés során, melyek elősegítik a 
gyermek készségeinek kiteljesedését. 

• A család rendszerszemléletű megközelítése 
Bölcsődénkben a családra, mint komplex egészre tekintünk, melyben nem csak a kisgyermek 
szükségleteire figyelünk, hanem az egész családban előforduló változást támogatjuk.  
Intézményünk fő tevékenysége a napközbeni kisgyermekellátás, mely Gyál város területén segíti a 
kisgyermekes családokat.  

• A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 
Nincs két egyforma gyermek a bölcsődében. A kisgyermeknevelők meleg, szeretetteljes 
odafordulással a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejletségét, pillanatnyi fizikai és 
pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segítik a gyermekek fejlődését.  A 
kisgyermeknevelő a napi gondozás – nevelés során a fejlődésbeli elmaradásokat, sajátos nevelési 
igényeket jelzik a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyáli tagintézményében.  

• A családi nevelés elsődleges tisztelete 
A kisgyermek elsődleges szociális közege a család. Lehetőséget biztosítunk a szülők számára, 
hogy aktívan részt vegyenek a bölcsődei élet megismerésében (nyíltnap, csipegető, anyás 
beszoktatás). A szülő képet alkot az azonosságokról és a különbségekről, melyek a csalási nevelést 
is befolyásolhatják. A kisgyermeknevelő erősíti és támogatja a jó szokásokat és újakat is 
megismertet a gyermekkel a bölcsődei élet során. 

• A kisgyermeki személyiség tisztelete 
A gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő személyiségbeli különbségek tiszteletben 
tartásával – a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában egyetértenek. Az 
alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik. 
Figyelmet fordítunk az etnikai, kulturális, vallási, nyelvi, nemi és mentális képességbeli 
különbözőségekre.  
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• A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 
A kisgyermeknevelői attitűd minta a kora kisgyermekkori nevelésben. Elhivatottsága a gyermekek 
iránti szeretete, szakmai tudása, jó kommunikációs képessége biztosítja a gyermekek és családok 
számára a lelki fejlődést és biztonságot.  

• A biztonság és a stabilitás megteremtése 
A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága („saját” kisgyermeknevelő – rendszer, 
felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli a gyermekek érzelmi biztonságát. A napirend 
folyamatossága segíti a jó szokások kialakulását és növeli a gyermek biztonságát. 

• A fokozatosság megvalósítása 
A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások 
elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. 

• Egyéni bánásmód érvényesítése 

Bölcsődénkben figyelembe vesszük a kisgyermekek fejlődésének változó ütemét, egyénileg 

mérjük fel a jelen állapotot és ennek figyelembe vételével érzelmi stabilitás mellett gondozzuk, 

neveljük.  

• Gondozási helyzetek 

A gondozás és nevelés egységet alkot a kisgyermeknevelő és a gyermek között. A nevelés 

folyamatos, mely kiterjed a gondozási műveletekre is. A kisgyermeknevelő és a gyermek közötti 

kommunikáció, metakommunikáció biztonságos érzelmi kötődést hoz létre.  

• A gyermekek kompetencia késztetés támogatása 

Támogatjuk a gyermek kognitív, érzelmi, és társas kompetenciájának kialakulását. A 

kisgyermeknevelői munkaterv széles körben biztosítja a gyermekek ismereteinek bővülését a 

bölcsődében található eszközkészlet érdeklődést fenntartó, inger gazdag környezetet biztosít a 

gyermekek számára. A művészeti nevelést a gyermekek korcsoportjának igényeinek megfelelően 

valósítjuk meg a tevékenységek során.  
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VI. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS – NEVELÉS FELADATAI 

 
A bölcsődei gondozás – nevelés feladata a gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, a 
fejlődés elősegítése. 
 
Az egészséges testi fejlődés elősegítése 

• a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, 

• primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése, 

• egészségvédelem, egészségnevelés, környezethez való alkalmazkodás és az alapvető 
higiénés szokások kialakulásának segítése. 

 
Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése 

• derűs légkör, 

• kisgyermeknevelő – gyermek közötti szeretetteljes kapcsolat, 

• egyéni szükségletek kielégítése, az „én-tudat” egészséges fejlődésének segítése, 

• a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, az empátia és 
tolerancia fejlődésének segítése. 

 
A megismerési folyamatok fejlődésének segítése, a megfelelő tevékenységek lehetőségének 
biztosítása 

• a gyermek életkorának, és érdeklődésének megfelelő tevékenység-lehetőségek biztosítása, 

• az önálló aktivitás és kreativitás támogatása, 

• ismeretnyújtás, 

• viselkedési helyzet – megoldási minták nyújtása. 

• Bölcsődénkben a tárgyi feltételek biztosítják a gyermek egészséges testi – lelki fejlődését.  

• A kisgyermeknevelők közössége biztos alapot ad a gyermekek következetes neveléséhez. 
Szeretetteljes, biztonságos környezetet nyújtanak a bölcsődét igénybe vevő gyermekek 
számára. A kisgyermeknevelői attitűd a kisgyermek számra biztosítja az önállóság 
fejlődését. A közös tevékenységek megvalósításával (ének, mondóka, bábozás, mozgásos 
torna, művészeti nevelés, kreatív motiváció). A mintanyújtás, a megerősítés, a támogató 
jelenlét erősíti és motiválja a kisgyermeket.    
A családi programok, közös tevékenységek színesítik a bölcsődei életet. A kisgyermekes 
családok számára a bölcsőde közösségi színtéré alakul rendezvényeink alkalmával. 
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VII. A BÖLCSŐDEI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

 Bölcsőde kapcsolata a szülőkkel 

• A gondozás-nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 
fejlődését a gyermeki és szülői jogok és kötelezettségek figyelembe vételével. 

• A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatja egymást a gyermek 
fejlődéséről. 

• A szülővel történő fokozatos beszoktatás, a gondozó-nevelő munka egyik fontos 
feladatát: a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az apa vagy az anya 
jelenléte biztonságot ad a gyermeknek, megkönnyíti az új környezethez való 
alkalmazkodását. 

• A kisgyermeknevelőnek minden gyermekkel egyénileg kell megismerkednie. 

• A napirend összeállítása függ a gondozottak korától és nemétől. 
 
 Bölcsőde kapcsolata más intézményekkel 

 Bölcsőde – Óvodák 
Az intézmények közötti kapcsolattartásra a nyitottság és a folyamatosság a jellemző. Cél az 
átmenet megkönnyítése, ennek érdekében megismerkedünk egymás nevelési gyakorlatával. 
A kapcsolattartás formái: megbeszélések, kölcsönös látogatások. 
 

 Bölcsőde – Gyermekjóléti szolgálat 
 Védőnői szolgálat 
 Házi gyermekorvosi szolgálat 
 Nevelési Tanácsadó 
 Családsegítő Központ 
 Gyermekvédelmi szakellátás 
 Gyámhatóság 
 Fenntartó Önkormányzat 

Egymás kompetencia határának kölcsönös tiszteletben tartásával együttműködünk mindazokkal, 
akik a családoknak nyújtott szolgáltatások és ellátások során a gyermekkel, illetve azok családjával 
kapcsolatba kerülhetnek. 
A kapcsolattartás formái: tájékoztatás szóban és írásban, szakmaközi értekezletek alkalmával.  
 Családi nevelést támogató program keretén belül: 

• a faliújságon, naprakész hirdetéseken tájékoztatjuk a szülőket, 

• a heti étrendet a szülők rendelkezésére bocsátjuk, 
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• ünnepek tartása: születésnap, névnap, farsang, húsvét, mikulás, karácsony, „Családi nap 
a bölcsődéért”, kreatív délután, a földnapján virágültetés a gyermekkel. A nagyszabású 
rendezvényünk a gyermeknap. 

 
 Családlátogatás 

Célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermek otthoni környezetben való megismerése, 
tájékoztatás nyújtása a bölcsődei életről, a bölcsőde adottságairól.  
 
 Beszoktatás (adaptáció)  

A szülővel történő fokozatos beszoktatás a bölcsődei gondozó–nevelő munka egyik fontos 
feladata. A gyermek alkalmazkodásának megkönnyítése érdekében a családdal való 
együttműködést helyezi előtérbe. Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek és 
segíti megkönnyíteni az új környezethez való alkalmazkodást. A kisgyermek és kisgyermeknevelő 
között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti, támaszt ad a gyermeknek új környezetének 
elfogadásában és jelentősen megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, csökkenti az 
alkalmazkodási folyamat során fellépő negatív tüneteket (pl. étvágytalanság, súlyesés, 
nyugtalanság, sírás, tiltakozás, alvászavar stb.). A szülővel történő beszoktatás módszerét 
alkalmazzuk Gyálon. A gyermek érdekében igyekszünk a 2 hetes időtartamot úgy beosztani, hogy 
az első héten a szülővel együtt, a második héten a szülő állandó jelenléte nélkül, fokozatosan emelt 
idővel történjen. 
 
A beszoktatás menete: 

• A beszoktatás első hetében az anya a kisgyermeknevelő jelenlétében végzi gyermekével a 
gondozási műveletet úgy, hogy azt a kisgyermeknevelő megfigyelhesse. 

• A bölcsődében előzetes beszoktatási terv készül, hogy a csoportban dolgozó 
kisgyermeknevelők összehangolhassák a beszoktatás sorrendjét és a gyermekek által ott 
töltött időt. 

• Egy kisgyermeknevelő egyszerre egy gyermeket szoktat. 
 
 „Saját” kisgyermeknevelő rendszer 

A „saját” kisgyermeknevelő rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik a bölcsődei 
csoportban. A csoport gyermekeinek egy része (6-7) gyermek tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. 
A gondozás–nevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, 
törzslapját, naplóját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat. 
A kisgyermeknevelő az ún. „ölelkezési” időben – amikor mindkét kisgyermeknevelő jelen van – 
idejét elsősorban a „saját” gyermekei gondozására, nevelésére fordítja. A „saját” 
kisgyermeknevelő szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe és a bölcsődébe járás ideje alatt ő a 
nevelője (felmenőrendszer). A „saját” kisgyermeknevelő rendszerben több figyelem jut minden 
gyermekre, számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a 
„saját” nevelő segíti át őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken. 
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 Gyermekcsoportok szervezése 
Egy bölcsődei csoport ideális létszáma 14 fő, amennyiben minden gyermek betöltötte a második 
életévét. Ha a csoportban egyetlenegy gyermek nem éri el a 24 hónapos kort, akkor csak 12 fő 
vehető fel. Magasabb létszám szakmailag nem elfogadható.  
Ha a bölcsődében nevelési év közben állapítják meg a gyermek sajátos nevelési igényét, illetve 
korai fejlesztésre és gondozásra jogosultságát, akkor a csoportlétszám a nevelési év végéig 
túlléphető.  
Ha bölcsődei nevelési év közben a gyermek bölcsődei felvételére veszélyeztetettsége miatt kerül 
sor, a rendeletben meghatározott csoportlétszám legfeljebb egy fővel túlléphető a nevelési év 
végéig. 
 Napirend 

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 
kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja 
biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállósodás 
lehetőségeit. A napirenden belül az egyes gyermekek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben 
a csoport életében is áttekinthető legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható 
eseményekről és kiiktatódjon a várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is 
biztosítja. A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, 
alvás) a gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg. A napirend függ a 
gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják azt az 
évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők is (pl.: bölcsőde nyitása, zárása, stb.). 
Kialakításának további feltételei a személyi állandóság („saját” kisgyermeknevelői rendszer), a 
tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet összehangolt munkája, a 
gyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembe vétele. A 
kisgyermeknevelők munkarendje a gyermekek napirendjének alapján készül el. 
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VIII. A BÖLCSŐDEI GONDOZÁS – NEVELÉS FŐBB HELYZETEI 

 

A gondozás (öltöztetés, tisztálkodás, illetve WC használat, kézmosás, étkezés) és a játék a 
bölcsődei élet két egyformán fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás 
iránti igényének erősítése és kompetenciájának fejlesztése. 
 
 Gondozás 

Bensőséges, kölcsönös viszony a nevelő és gyermek között, melynek elsődleges célja a gyermek 
testi szükségleteinek kielégítése. A szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a 
gyermek csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége 
legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a nevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. 
Sikeres próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az 
együttműködési kedvét), a sikertelenségért viszont nem kap elmarasztalást. Lényeges az elegendő 
idő biztosítása, mivel az egyes fázisok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel való 
kommunikáció érzelmi töltése kihat a személyiség egészséges alakulására. 
 
 Játék 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és befogadásában, 
elősegíti a testi, az érzelmi és a szociális fejlődést. A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek 
biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, 
kreativitást. 
A játék olyan komplex tevékenységforrás, melyet a kisgyermeknevelőnek folyamatosan kell 
felhasználnia a nevelés folyamatában célja eléréséhez. Nagyon fontosnak tartjuk az olyan 
hangulatok, ingerekben gazdag tárgyi lehetőségek megteremtését, melynek hatására a gyermek 
spontán játéka, tevékenysége megindul. 
 

A bölcsődei gondozás–nevelés feladataihoz igazított játék- és eszközkészlet, programok 

• Az aktivitást, az önállósodást elősegítő eszközök (asztalok, szőnyegek, padok, egyéb 
mozgásfejlesztők).  

• Egészséges testi fejlődést elősegítő eszközök, tornaszerek, megfelelő tér, 
mozgásfejlesztő eszközök. 

• Mozgás fejlesztésére készített programok (pl. fújja a szél a fákat, járásformák 
gyakorlása, kismozgások gyakorlása – mezítláb papír fecnik felszedése). 

• Az érzelmi fejlődést és a szocializációt segítő programok (pl. hangulatjavító játékok, 
mondókák). 

• Vigasztaló sarok kialakítása (A betegség után érkezett gyermekek visszaszoktatására). 

•  A megismerési folyamatok fejlődésének segítése érdekében évszaknak, napszaknak, 
időjárásnak, életkornak megfelelő programokat készítése. (Cél a fogalom és a tárgy ok-
okozati összefüggésének ismertetése játékosan). 

• Egészségmegőrző, egészségjavító programok készítése (pl.: helyes táplálkozási 
szokások kialakítása). 
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• A sajátos nevelésben részesülő gyermek számára megfelelő fejlesztési eszközöket, 
játékok biztosítása (Fontos, hogy ezeket az eszközöket, játékokat úgy helyezzük el, 
hogy azok ne okozzanak konfliktus helyzetet és minden gyermek játszhasson velük). 

• A sajátos nevelésű gyermeket a kisgyermeknevelő önálló személyiségként fogadja el, a 
gondozását–nevelését a gyermek egyéni igényének figyelembevételével végezi. 

• Baleset megelőzési programunk keretén belül a veszélyes játékokat leselejtezzük. 
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IX. ÉTKEZTETÉS 

 
A gyermekek étkeztetését - a Pest Megyei ÁNTSZ engedélyével - megállapodás alapján a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosítja Gyál Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által jóváhagyott önköltségi áron, külön étkezési szerződés keretében. A 
szolgáltatás biztosításának részleteit, feltételeit, felek kötelezettségeit az étkezési szerződés rögzíti. 
A bölcsőde gondozottai részére külön étrendet állítunk össze. 2003. január 1-jétől HACCP 
rendszerben működünk, (élelmiszerbiztonság megteremtésére irányuló minőségbiztosítási 
rendszer) önálló intézményként, de az élelmezésben együttműködve a 18/1993. sz. Magyar 
Élelmiszerkönyv 1-2. bek. alapján. A korszerű táplálkozási elveknek, a konyhatechnikai 
eljárásoknak megfelelően az étrend elkészítésekor figyelembe kell venni, hogy a bölcsődei kisded 
részére– minimum háromszori étkezés esetén – az ajánlott napi energia- és tápanyag–tartalom 
75%-át biztosítani kell, erre irányadó az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet. Az étrendnek a 
változatosság és idényszerűség, ízben való összehangoltság szempontjából is megfelelőnek kell 
lennie. A bölcsődébe érkező ételt az élelmezési menedzser megkóstolja, naponta a minősítést 
rögzíti. 
A főzőkonyhával folyamatosan egyeztetünk, hogy a táplálék legyen: 

• mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű, 

• a higiéniás követelményeknek megfelelő, 

• megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal készült, élvezhető. 
 
Tálalás, kiszolgálás 
A kiszolgálás egész időtartama alatt olyan feltételeket kell biztosítani, melyek megóvják az 
élelmiszerek és a készételek tisztaságát, minőségét, táp- és élvezeti értékét. Az elkészített – 
melegen fogyasztható ételeket a tálalásig 62 fok feletti hőmérsékleten kell tárolni. Elkészített ételt 
a következő étkezésig vagy másnapig eltenni tilos. Az ételt a tálalás megkezdése előtt 
érzékszervileg ellenőrizni kell. 
Valamennyi ételféleségből külön-külön 50 g mennyiséget 72 órán át hűtőtérben meg kell őrizni 
ételmintaként. Ételmintát az étel tálalásának megkezdésekor kell venni. Az ételminta tárolására 
csírátlanító, légmentesen zárható üvegedényt kell rendszeresíteni, melyet használata előtt tíz percig 
forrásban lévő vízben kell kifőzni. 
 
Mosogatás 
Mosogatást a 62/2011. (VI.30.) VM rendeletben megfogalmazott szakmai irányelvek szerint 
végezzük. Külön mosogatót kell biztosítani a szállítóedények tisztításához és külön a fogyasztók 
által használt tálalási, evőeszközök mosogatására (fehérmosogató). A mosogatóhelyiségben lévő 
medencék fölé olyan táblát kell elhelyezni, amely utal a munkaművelet jellegére és céljára. 
Ugyancsak jól látható helyen ki kell függeszteni a mosogatási technológia részletes leírását. Meg 
kell jelölni a felhasználásra kerülő zsíroldó, illetve fertőtlenítő szereket, az alkalmazandó 
koncentrációban és behatási idővel. 
A bölcsődében felnőtt nem részesül közétkeztetésben. 
Ételhulladék kezeléséről a 45/2012. (V.8.) VM rendelet szerint járunk el. 
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Személyzetre vonatkozó előírások 
Minden dolgozó a 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelően érvényes orvosi, 
alkalmassági vizsgálatokkal rendelkezik. Munkaruha a munkakör ellátásához biztosított, viselése 
kötelező. 
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X. BÖLCSŐDEI GONDOZÁS–NEVELÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 

 
A bölcsőde az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) előírásai szerint 
épült 1980-ban, majd az MSZ-04 205/2-87 építésügyi ágazati szabványt szem előtt tartva került 
átalakításra 1997-ben. Az elmúlt időszakban 2010-től folyamatos felújítás folyik a bölcsődében. 
 
A bölcsőde gondozási egységei 
A bölcsőde négy gondozási egységből áll, egységenként gyermeköltözőből, átfogó fürdőszobából, 
és két gyermekszobából. Az egységek felszereltsége és alapterülete az előírásoknak megfelel. A 
bölcsőde 108 gyermek elhelyezésére szolgál. 
 
A bölcsőde egyéb helyiségei: 

• vezetői iroda, 

• gazdasági iroda, 

• kisgyermeknevelő társalgó,  

• takarítószer raktár, 

• játékraktár, 

• mosó-vasaló helyiség, 

• konyha (szállítóedény, előkészítő, fehér és fekete mosogató) 4 helyiség, 

• mosléktároló, 

• szeméttároló, 

• sószoba, 

• raktár, 

• fejlesztőszoba, 

• tornaszoba, 

• mozgássérült WC. 
 

A dolgozók szociális helyiségei: biztosítottak 

• étkező, 

• öltöző, 

• mosdó, zuhany, WC. 
 

Terasz : Az előírásoknak megfelelő mind a 4 egység előtt. 
 
Játszókert: megfelelő nagyságú, jól felszerelt, biztonságos, szabvány előírásának megfelelő 
minősítéssel, pancsolóval, kerékpárúttal is rendelkezik.. 
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XI. BÖLCSŐDEI GONDOZÁS–NEVELÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

 

1 fő vezető:     szakirányú középfokú végzettség bölcsődei   
               csecsemő és kisgyermekgondozó 
                                                                        
1 fő vezető helyettes:    csecsemő és kisgyermekgondozó végzettség 
 
1 fő gazdasági ügyintéző, élelmezésvezető: emelt szintű élelmezési menedzser szakképesítés  
 
17 fő kisgyermeknevelő:  csecsemő és gyermekgondozó, csecsemő és 

 kisgyermeknevelő, csecsemő és kisgyermekgondozó 
végzettséggel 

2 fő konyhai dolgozó:     szakmunkás bizonyítvány 
 
4 fő dajka:             szakmunkás bizonyítvány, bölcsődei dajka képesítés 
 
2 fő 4 órás du. takarító   szakmunkás bizonyítvány 
 
1 fő karbantartó, udvari munkás:   szakmunkás bizonyítvány 
 
gyermekorvos:   gyermekorvos (heti 8 órában megbízással látja el a 

bölcsődei feladatokat) 
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XII. TOVÁBBKÉPZÉSEK 

 

A bölcsőde dolgozóinak a 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelete alapján továbbképzési kötelezettsége 
van. Ehhez kapcsolódóan a szakdolgozók nyilvántartásáért, a bölcsőde szakmai vezetőjének 
jelentési kötelezettsége van a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet felé. A dolgozó saját e-
mail címére regisztrációt kér a továbbképzési rendszerbe, kiválasztja a továbbképzés témáját és 
bejelentkezik a továbbképzésre. A munkáltató igazolást ad ki, melyben jóváhagyja a dolgozó 
távolmaradását a továbbképzés idejére.  
 
Belső továbbképzés  

A bölcsődében folyamatosan tartunk belső továbbképzést. A házon belüli tapasztalatcsere, eset 
megbeszélés a szakmai munka értékelése, segíti a kisgyermeknevelők munkáját. A belső 
továbbképzés az intézményvezető éves munkatervének megfelelően negyedévente, előre 
meghatározott témakörben történik. Kiválasztott kisgyermeknevelő készül fel az előadásra. az 
előadást követően kötetlen tapasztalatcserére kerül sor.  
Havonta esetmegbeszélésekre kerül sor, az aktuális nevelői munkával kapcsolatos témakörben. 

 
Külső továbbképzés: 
Rendszeresen részt veszünk akkreditált továbbképzéseken, valamint rendszeresen járunk más 
bölcsődékbe tapasztalatszerzés céljából, illetve fogadunk más bölcsődékből kollégákat. A közös 
megbeszélések a szakmai munkánk javítását szolgálják. 
Kapcsolatot tartunk a Magyar Bölcsődék Egyesületével, részt veszünk a regionális bázis bölcsőde 
szakmai rendezvényein. 
A bölcsődei szakképesítési követelmény megfelelő. 
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XIII. A BÖLCSŐDÉBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK, DOKUMENTÁCIÓ 

 
A gyermekekkel kapcsolatos dokumentációk: 

1. „Bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap” kisgyermeknevelő bejegyzése (havonta - 
háromhavonta összefoglaló a gyermekek fejlődéséről), 

2. üzenő füzet a szülőknek a napi jelentősebb eseményekről, jellemzés a gyermekről 
(havonta – háromhavonta) 

3. jellemzések a szakértői bizottsági, illetve egyéb szakvizsgálatokhoz, 
4. beszoktatási füzet, 
5. fejlődési napló. 

 
A bölcsőde vezető, helyettese által használt nyomtatványok, dokumentációk 

1. Gyvt. 32. § (4) és (6) bekezdése szerinti Együttműködési megállapodás (1. sz. 
melléklet) 

2. házirend (2. sz. melléklet), 
3. felvételi szabályzat (3 sz. melléklet), 
4. jelentkezők nyilvántartása, 
5. személyügyi anyagok vezetése, 
6. dolgozók szabadságának nyilvántartása, 
7. heti étrend (gy. orvos,  élelmezésvezetővel), 
8. költségvetés (gazdasági ügyintézővel), 
9. fertőző betegségről történő kimutatás, 
10. bölcsődei kimutatás, 
11. statisztikák (havi, éves) 
12. dolgozók eü. könyve, 
13. dolgozók munkaköri leírása, 
14. bérgazdálkodás, 
15. felvett gyermekekről nyilvántartások vezetése (csp. kisegítőkről), 
16. eü. vizsgálatok szervezése, dokumentálása. 
17. gyakornoki adminisztráció 

 
Gazdasági ügyintéző által kezelt nyomtatványok, dokumentáció  

1. kis- és nagy értékű eszközök nyilvántartása (leltár), 
2. költségvetés készítése (a bölcsődevezetővel), annak naprakész figyelése, 
3. étkezők nyilvántartása, adminisztrálása, 
4. beszerzési bizonylatok, számlák kezelése (beszerzések, tisztító- és irodaszer), 



  Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

                                                                           29 

5. elszámolások vezetése, 
6. veszélyes anyagok nyilvántartása, 
7. HACCP teljes körű vezetése, 
8. ételkóstolás, minősítés, 
9. étlaptervezés, 
10. ellátmány kezelése, 
11. elszámolások postázása, 
12. humánügy, 
13. jelentési kötelezettségek a MÁK felé, 
14. dolgozók jelenléti kimutatása, 
15. szabadság tervezés, 
16. napi aktuálisan előforduló feladatok megoldása, 
17. napi jelentések elküldése. 

 
3. Kisgyermeknevelő által kezelt nyomtatványok, dokumentáció  

1. csoportnapló  
2. napi jelenléti kimutatás (33762-1 C.32NY.3354-1 r.sz.), 
3. bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap fejlődési lappal , 
4. beszoktatási terv, 
5. üzenő füzet (esetenként) folyamatosan, 
6. családlátogatás, 
7. fejlődési napló (saját gyerekről), 
8. napirendet állít össze (hosszabb téma), 
9. munkaterv szerint adminisztrációt készítése.  

 
4. Bölcsőde orvos által kezelt nyomtatványok, dokumentáció 

1. gyermek egészségügyi törzslap, éves státusz készítése, 
2. heti étrend jóváhagyása, véleményezése, 
3. rendszeres és alkalmankénti ellátás. 
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XIV. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG 

 

Az ellátást igénybevevők jogorvoslatának lehetősége 
Az ellátást igénybevevők jogainak védelmében lehetősége van a fenntartóhoz írásban benyújtott 
jogorvoslati kérelemmel fordulni. 
Szülői fórum is tárgyalhatja a felmerülő problémákat. 

 

Az alkalmazotti közösségek jogai (személyes gondoskodást végzők) 
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, 
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg az 
intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívást kap. 
Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló 
minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése 
során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket 
a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör 
gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a 
javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 
Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben 
csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy 
közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. 
A döntési jog a rendelkező személy, vagy közösség számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet 
jogszabályok biztosítanak.  
Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben, közösségi 
jogkör esetén a közösség egyszerű többsége (50%+ 1 fő) alapján dönt. 
 

Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott 
közalkalmazotti képviselők fogják össze. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek 
közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést szóban 
vagy írásban. 

 
Az alkalmazotti közösségek jogai (igénybevevők) 
1. A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 

gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Ennek 

alapjául szolgál a 1997. évi XXXI. törvény – A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról.  
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A gyermek joga, hogy  

• segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének 

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való 

beilleszkedéshez;  

• sajátos nevelési igény, tartós betegség esetén a fejlődését, személyisége kibontakozását 

segítő különleges ellátásban részesüljön;  

• védelemben részesüljön a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint 

az egészségére káros szerek ellen;  

• személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben tartsák;  

• védelemben részesüljön a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal –, az 

elhanyagolással szemben;  

• a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben, gondozásban 

részesüljön.  

A szülő (törvényes képviselő) joga, hogy  

• tájékozódjon a bölcsődei ellátásról;  

• megválassza a bölcsődét, melyre gyermeke nevelését–gondozását bízza;  

• megismerje a nevelés–gondozás elveit, módszereit;  

• megismerje a gyermekcsoport életét, napirendjét;  

• megismerje a saját gyermeke ellátásával kapcsolatos tárgyi, személyi feltételeket;  

• megismerje a saját gyermekéről vezetett dokumentumokat;  

• tájékoztatást, tanácsot kérjen a bölcsődei szakemberektől;  

• véleményt mondjon, észrevételt, javaslatot tegyen az ellátással kapcsolatban;  

• személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben tartsák.  

 

A szülő (törvényes képviselő) kötelessége, hogy  

• gyermekével együttműködjön, emberi méltóságát tiszteletben tartsa;  

• gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztassa, igényeit, véleményét figyelembe vegye;  

• gyermeke jogainak érvényesítése érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket;  

• együttműködjön a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, intézményekkel, és 

betartsa a Házirendet.  
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A kisgyermeknevelő kötelessége, hogy  

• munkahelyén munkaköri feladatának ellátására képes állapotban, öltözékben jelenjen 

meg;  

 • a munkaköri leírásának és a vezetői utasításnak megfelelően, önállóan végezze a 

feladatait;  

• a gyermekek, szülők, munkatársak személyiségi jogait tiszteletben tartsa, a birtokába 

jutott információt ennek megfelelően kezelje;  

• példamutató magatartással és szakmai tudásával védje hivatása, munkahelye jó hírnevét;  

• teljesítse az elsődleges szocializáció hiányosságaiból rá háruló korrekciós funkciókat;  

• szakmai kompetenciája határait betartva lássa el a feladatait;  

• rendszeresen megújítsa szakmai ismereteit;  

• munkáját a szakmai és etikai elvek figyelembevételével, mindenkori legjobb tudása 

szerint végezze.  

 

A további jogokat és kötelességeket a „Szociális Munka Etikai Kódexe” és „A bölcsődei 

munka etikai kódexe” (tervezet) dokumentumok tartalmazzák.  

Panaszjog gyakorlása: Az intézményegységi jogviszonnyal kapcsolatos sérelmek, 

személyiségi jogsértések, a kapcsolattartás sérelme, az intézmény dolgozóinak titoktartási 

és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése, a házirend szabályainak megsértése, az 

ellátottak törvényben biztosított jogainak megsértése esetén, az ellátást érintő kifogások 

orvoslása érdekében az ellátott és/vagy törvényes képviselője panasszal élhet:  

- az intézményegység vezetőjénél  

- az intézményegység fenntartójánál  

- az Érdekképviseleti Fórumnál  

- az ellátott jogi képviselőnél.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi. XXXI. törvény 

35.§ alapján a bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmében az Intézményegység 

Érdekképviseleti Fórumot működtet. A tagok neve, elérhetősége megtalálható a 

bölcsődékben az információs táblákon.  
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Az Érdekviseleti Fórum jogosultságai:  

Tájékozódási és tájékoztatási jog:  

Az intézmény vezetőjétől, a vezető helyettestől (szakmai vezető) tájékoztatást kérhet, a 

kölcsönös érdeklődésre számot tartó, gyermekeket érintő kérdésekről, átszervezésekről.  

Véleményezési jog:  

Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilvánít a gyermekeket 

érintő ügyekben pld. házi rend jóváhagyása.  

Javaslattételi jog:  

Javaslatot tesz a bölcsőde alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások 

tervezéséről és működéséről.  

Egyetértési jog:Az Érdekképviseleti Fórum egyetértési jogot gyakorol a Házirend 

jóváhagyásánál. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum kötelessége: 

A panaszokat kivizsgálja és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá intézkedést 

kezdeményez a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel 

rendelkező szervnél.  

A Fórum tagjainak névsorát és elérhetőségét a bölcsődékben jól látható módon el kell 

helyezni. 

 

A bölcsőde kapcsolatai: 
A gondozás-nevelés, a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Tevékenységét 
a vonatkozó gyermeki- és szülői jogok, kötelességek figyelembe vételével végzi. 
Az együttműködés módja: személyes egyeztetés, telefonos egyeztetés, írásos tájékoztatás. 
A bölcsőde vezetésének és közösségének külső kapcsolatai 
Az intézmény a következő szervezetekkel, társintézményekkel áll kapcsolatban: 

• a fenntartóval, 

• az Igazgatási Irodával, 

• a Jogi és Intézményfelügyeleti Irodával, 

• a fenntartó által működtetett többi köznevelési intézménnyel, 

• a Magyar Államkincstár Pest Megyei Regionális Igazgatóságával, 

• a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel,  

• a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal,  

• a nevelési tanácsadó szolgálattal,  
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• a családsegítő központtal,  

• a helyi hírközlő szervekkel,  

• Kőbányai Egyesített Bölcsődék /bázis intézmény 

• Magyar Bölcsődék Egyesülete 
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XV. EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, MINT BÖLCSŐDEI FELADAT 

 

Közvetlen prevenció 
Levegőztetés 
Levegőzés alatt az udvari játék értendő. Amennyiben az időjárás megengedi, délelőtt és délután is 
az udvaron játszanak a gyermekek. Kivételt képez az eső, erős havazás, nagy szél, kánikula, köd, 
rendkívüli hideg. A napfény káros hatása miatt fokozott figyelmet kell fordítani a napvédelemre. A 
napvédelem bölcsőde kertjében megoldható, mert a szép lombos fák megfelelő árnyékot 
nyújtanak, a gyermekeket közvetlen erős sugárzás nem éri. Cél, hogy a gyermekek megszokják és 
megszeressék a szabad levegőn való mozgást, így természetes igénnyé alakulhat a mozgás iránti 
igény és a szabad levegőn tartózkodás. 
 
Vitamin- és ásványi anyag profilaxis 
A bölcsődében az étkezések alkalmával gyümölcs és főzelék formájában jutnak vitaminokhoz és 
ásványi anyaghoz a gyermekek. 
 
Testápolás 
A gyermeknek kicsi korától fontos, hogy kialakuljon a tisztaság igénye. A napirend úgy van 
kialakítva, hogy elegendő idő jusson az étkezések előtti, udvari játék utáni mosakodásra, 
önállósági törekvésekre, így a harmadik életév végére automatikussá, belső igénnyé válik a 
tisztaság. A tisztálkodás technikájának elsajátításában a kisgyermeknevelő a gyermek fejlettségi 
szintjének megfelelően nyújt segítséget. 
 
Pihenés, alvás 
A gyermek fejlettségi szintjének megfelelő életritmus kialakításánál fokozottan oda kell figyelni a 
gyermek egyéni pihenés- és alvásigényére. A bölcsődében biztosítani kell az alvás alatti 
nyugalmat, csendet, felügyeletet, kényelmes fekvőhelyet, ruházatot, szellőztetést. 
 
Gyógyszerezés, elsősegély 

• Lázas, hurutos, antibiotikummal kezelt beteg gyermek nem jöhet bölcsődébe. 

• Sürgős esetben csak lázcsillapítót kaphat a gyermek. 

• Orvosi utasításra (rovarcsípés esetén) külsőleg antiallergén kenőcsöt kaphat. 

• A szülőknek írásban nyilatkozni kell, hogy a gyermek érzékeny-e valamilyen ételre, 
gyógyszerre. 

• A kisgyermeknevelő írásban jelzi a szülő felé, ha a gyermek gyógyszert (lázcsillapítót) 
kapott. 

• A bölcsődében mentődoboz a fejlesztőszobában hozzáférhető helyen. 

• A bölcsődében alkalmazott gyógyszerkészletet a bölcsőde orvosa hagyja jóvá. Csak 
szavatossági időn belüli készítmény tartható az intézményben. 
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XVI. EGÉSZSÉGVÉDELEM 

 

Gyermek megbetegedése 
A betegség gyanúját a bölcsődei kisgyermeknevelő jelzi a bölcsőde vezetőjének, aki gondoskodik 
arról, hogy a szülő mihamarabb elvigye gyermekét az intézményből. A bölcsődében minden 
esetben ún. sürgősségi ellátás (lázcsillapítás, elsődleges sebellátás stb.) történik, a betegség 
kezelése a család orvosának a feladata. A betegség lezajlása után a szülő köteles orvosi igazolást 
vinni a bölcsődébe, melyet a kisgyermeknevelő az osztályos füzetbe dokumentál és az igazolást 
megőrzi a gyermekorvos számára.  A betegségek megelőzése érdekében a bölcsőde naponta 
biztosítja: 

• a szabad levegőn tartózkodást, 

• a megfelelő étrendet, folyadékpótlást, gyümölcsöt, 

• hetente (illetve szükség szerint) az ágyneműcserét. 
Az ágyneműt, kistörülközőt jellel ellátva egyszeri váltással az intézmény biztosítja a gyermek 
bölcsődei ellátásához.  Az intézmény mosodájában mosnak–vasalnak. 
A törülközők, fésűk jól felismerhető jellel ellátva, külön-külön felosztva vannak elhelyezve. 
 
Járványügyi előírások 
A védőoltások nyilvántartása és jelentése a házi gyermekorvos feladata. A bölcsődei 
gondozottakról az életkorhoz kötötten nyilvántartást kell vezetni, a gyermek felvételekor a védőnő 
vezeti fel a gyermek egészségügyi törzslapjára. Fertőző betegség esetén, illetve gyanújánál az 
1/2014. (I.16.)EMMI rendeletben foglaltak az irányadók. A bölcsőde orvosának figyelemmel kell 
kísérnie a fertőző betegségben szenvedő, vagy fertőző betegek környezetében élő gondozottakkal 
kapcsolatban hozott járványügyi intézkedések betartását (elkülönítés, zárlat, ellenőrzés). Évente 
kell gondoskodni a rovarok, egyéb rágcsálók irtásáról. A tetvesség felderítése soron kívüli és 
folyamatos. 
 
A bölcsődei dolgozók egészségvédelme 
A dolgozó munkába lépés előtt a foglalkozás–egészségügyi orvosnál munkaköri alkalmassági 
vizsgálaton köteles megjelenni. A dolgozónak egészségügyi nyilatkozatot kell aláírnia, melyben 
vállalja, hogy az ott felsorolt tünetek, megbetegedések észlelése esetén köteles jelentkezni az 
alkalmasságot elbíráló foglalkozás–egészségügyi orvosnál (33/1998. (VI.24.) NM rendelet). A 
bölcsőde vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a dolgozók érvényes egészségügyi leleteit. A 
dolgozó köteles jelenteni a vezetőnek, ha egészségi állapotában a munkáját közvetlenül 
befolyásoló változás következik be vagy otthoni környezetébe. (pl. ismeretlen eredetű lázas 
megbetegedés, bőrbetegség, hasmenés és heveny gyomor- bélpanaszok). A bölcsődevezető 
biztosítja az évenként kötelező orvosi vizsgálatot.  
 
Takarítás 
A belső felszerelési és berendezési tárgyak takarítása, fertőtlenítése hetente, illetve 
alkalomszerűen. A játékok szükség szerint fertőtlenítve, valamint folyó meleg vízzel lemosva, 
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öblítve. A szobák étkezések után, nyitott ablaknál vannak feltakarítva. Reggel naponta 
portalanítva. A takarítóeszközök helységre szólóan vannak használva. 
 
Dohányzás 
A dohányzás a bölcsőde egész területén tilos! 
 
Szennyes kezelése 
Egyszer használatos pelenkákat zárt műanyag zsákkal bélelt edénybe kell gyűjteni és zártan az 
egyéb hulladékkal együtt kezelni. A pólyázót minden gyermek után le kell fertőtleníteni. 
Fertőtlenítő oldat a pólyázók mellett (naponta frissen) edényben van elhelyezve. Az ágyneműt, 
törülközőket, asztalterítőket közepesen szennyezettnek kell tekinteni, ennek megfelelő 
mosástechnikát kell alkalmaznia és minden esetben szükséges vasalni. Szennyest külön-külön 
feliratozott edényben kell tárolni. 
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XVII. BALESETVÉDELEM 

 

A villamos-, gáz-, fűtés- és víz főelzárókat minden dolgozónak ismernie kell. A 
kisgyermeknevelők elsősegélynyújtási ismereteit rendszeresen fel kell eleveníteni. Az elsősegély 
doboz a fejlesztőszobában hozzáférhetően van elhelyezve. 
A Fenntartó műszaki bejárása alkalmával az alábbi szempontokat kell figyelembe venni (évente): 
 
Műszaki állapot ellenőrzése: 

• a padozatok állapotának ellenőrzése, botlásveszély, csúszásveszély, 

• lépcsők, kapaszkodók, korlátok állapota, 

• mázolás, falak állapota, festés szükségessége, 

• vízcsapok javítása, cseréje, 

• kiöntők, lefolyók állapota, csöpögés, dugulás, kellemetlen szagok, 

• radiátorok, kályhák, füstcsövek, 

• gáztűzhely, vízmelegítő, kéménybekötés, kémény, 

• szociális helyiségek állapota, 

• bútorok selejtezése, felújítása, 

• edények, étkészletek, evőeszközök, 

• villamos berendezések állapota, elhasználtsága, korszerűsítése, dugaszoló aljzatok állapota, 
elhelyezése, 

• világító búrák tisztítása, szükség szerinti cseréje, 

• épület állagának ellenőrzése szemrevételezéssel, 

• tető, csapadékvíz elvezetése, 

• villámhárító, 

• kerítés, kapuk, zárak, rácsok ellenőrzése, 

• járda, 

• kert, kiszáradt ágak. 
 
Gyermekfelszerelések ellenőrzése: 

• játékok javíthatóak-e vagy selejtezendők, 

• homokozó letakarható-e, cserélni kell-e a homokot, 

• mászóka, pancsoló, 

• gyermekbútorok javíthatóak-e, 

• szekrények, zárak, elkerített szobasarkok. 
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Tűzvédelem: 
A tűzriadó tervet minden dolgozónak kötelessége elsajátítani. Tűzvédelmi oktatást külső 
szakember évente tart. 
Tűzoltó készülék használatát ismerni kell minden dolgozónak. Évente ellenőriztetni a szervizzel.  
Az ellenőrzés meglétéért a működtető felelős. A tűzriadó terv minden poroltókészülék mellett 
megtalálható. 
 
Munkavédelem: 
A munkavállalók részére biztosítjuk  

• a bölcsőde munkavédelmi szakértője által tartott munkavédelmi oktatást, 

• a munkavégzéshez szükséges munkaruhákat, melyek használati rendjét a Gyáli Bóbita 
Bölcsődében belső szabályzat határoz meg. 

 

• A nevelési és oktatási intézményekben dolgozóknak elsődlegesen a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79 § -a, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1 / 2000. 

(I.=) SzCsM rendelet 6. § (11) bekezdése alapján kell a munkaruha juttatását biztosítani.  

• A személyes gondoskodás körében dolgozók munkaruha ellátását jogszabály (15/1998. 
(IV.30.) NM r. 3 . sz. melléklete) tartalmazza. 

 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. §-a úgy rendelkezik, hogy a 

munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, valamint a 

juttatás egyéb feltételeit a munkáltató állapítja meg. A juttatási idő eltelte után a munkaruha a 

közalkalmazott tulajdonába megy át.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

                                                                           40 

XVIII. ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT, LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A Helyi Szakmai Program 2020. március 1-én lép hatályba. 
A Program hozzáférhető a bölcsődébe járó gyermekek szülei, a bölcsődébe készülő gyermekek 
szülei részére, továbbá minden érdeklődő számára. Megtekinthető a bölcsőde nyitvatartási 
idejében. 
 
 

 

 

 

 

 

  Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 

  polgármester     címzetes főjegyző 
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XIX. SZAKMAI PROGRAM MELLÉKLETEI 

 

1. sz. melléklet: Gyvt. 32. § (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodás 

2. sz. melléklet: Házirend 

3. sz. melléklet: Felvételi szabályzat 

4. sz. melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei 
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1. számú melléklet 

 

 
Gyáli Bóbita Bölcsőde 

2360. Gyál, Klapka György u. 7 
  

                                      Ügyiratszám: …………………….  
 Tárgy: megállapodás  
 
 

Megállapodás bölcsődei ellátásra  
 

 
Megállapodás, amely létrejött  
a) egyrészről,  
X az ellátást nyújtó állami fenntartású intézmény (továbbiakban: intézmény) részéről, melynek 
adatai: 

- az intézmény neve: Gyáli Bóbita Bölcsőde 
- az intézmény címe: 2360. Gyál, Klapka György u. 7 
- az intézményt képviseli: Balkó Kálmánné 

 
b) másrészről az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője részéről  
- az alábbi gyermek vonatkozásában: 
    - természetes személyazonosító adatai: 

- családi neve:  ............................................ utóneve:  ......................................................  
- születési helye és ideje: ..................................................................................................  
- anyja születési családi: ............................. utóneve:  ......................................................  

    - egyéb, önként szolgáltatott adatai: 
- lakcíme:  .........................................................................................................................  
- tartózkodási helye:  .........................................................................................................  
- személyazonosításra szolgáló adata:  .............................................................................  
- TAJ száma:  ....................................................................................................................  

- a gyermek szülője/ vagy törvényes képviselője: 
    - természetes személyazonosító adatai: 

- családi neve:  ............................................ utóneve:  ......................................................  
- születési családi neve:  .............................. utóneve:  ......................................................  
- születési helye és ideje: ..................................................................................................  
- anyja születési családi: ............................. utóneve:  ......................................................  

    - egyéb, önként szolgáltatott adatai: 
- lakcíme:  .........................................................................................................................  
- tartózkodási helye:  .........................................................................................................  
- személyazonosításra szolgáló adata:  .............................................................................  
- TAJ száma:  ....................................................................................................................  
- telefonszáma:  ..................................................................................................... , illetve 

között a gyermek bölcsődei ellátására. 
 
1. A megállapodás tárgya 
 
Az intézmény az igénybe vevő részére bölcsődei ellátást, ezen belül: 
     X  bölcsődei         �  mini bölcsődei       �  munkahelyi bölcsődei       �  családi bölcsődei  
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ellátást nyújt. 
Az intézmény a vonatkozó szolgáltatás nyújtására működési engedéllyel rendelkezik. (A működési 
engedélyének száma: SOO6127 ) 
 
Az ellátás nyújtásának pontos helye (település, utca, házszám): 2360. Gyál, Klapka György u. 7 
 
 
2. Az ellátás időtartama 
 
A felek tudomásul veszik, hogy az ellátás kezdetének időpontja ........... év .......................... hó 
....... napja, valamint az intézmény az ellátást az ellátást igénybe vevő részére: 

� határozott, azaz: ........... év ............................... hó ........ napjáig terjedő, 
� határozatlan 

időtartamra szólóan biztosítja. 
 
3. Az ellátást igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma 
 
Az intézmény az alábbiakban felsorolt szolgáltatáselemeket nyújtja az ellátást igénybe vevő 
részére: 

Szolgáltatások és az ellátások 
megnevezése tartalma biztosításának módja 

X alapellátás 
 

Napközbeni ellátás  
A napközbeni ellátás során a 
bölcsőde biztosítja az életkornak 
megfelelő nappali felügyelet, 
gondozást, nevelést, foglalkoztatást 
és étkeztetést. 
 
A nappali ellátás kiterjed: 
- a 3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátására,  
- az óvodára nem érett 4 éven aluli 
gyermek napközbeni ellátására 
 
 6 éven aluli sajátos nevelési 
igényű gyermek, valamint a korai 
fejlesztésre és gondozásra jogosult 
gyermek nevelésére, gondozására 
 

1. Az ellátás időintervalluma 
Az ellátás napi  11 óra 
időtartamban vehető igénybe. 
2. Az ellátás gyermekcsoportban 
történik. 
3. Az ellátás térítési díj ellenében 
történik. 
Egyéb:  

 
4. A személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályok 
 
4.1. A személyi térítési díj összege: 287 Ft + 27 % áfa (77,49 Ft) = 364,49 – Ft kerekítés szabály 
szerint = 365 Ft / nap  
 
A személyi térítési díj konkrét összegben kerül megállapításra. 
 
A gyermekvédelmi törvény 148. § (2) bekezdése, valamint 
 
a) a 151. § (3) és (4) bekezdése alapján a bölcsődei ellátás keretében biztosított 
gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi (egyéni) térítési díj összege:     ...................  Ft. 
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A gyermekvédelmi törvény 21/B. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerint 100 % -os normatív 
kedvezmény vehető figyelembe: 

aa) a bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után, ha  
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermeket nevelnek, 
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át, 
- nevelésbe vették, 

ab) azon aa) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó 
intézményben helyeztek el. 

 
b) a fenntartó döntése alapján:  
      
       X gondozásra megállapított személyi térítési díj nincs: 0 Ft 
 
Nem lehet a gondozásért személyi térítési díjat kérni: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 
- a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 
- a három vagy többgyermekes család gyermekének, 
- az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy 
gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek, 
- a védelembe vett gyermek 

gondozása esetén.  
 
A személyi térítési díj megállapításánál a gyermekvédelmi törvény 150. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a gyermekek napközbeni ellátása körébe tartozó bölcsődei ellátás esetében a gyermek 
családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. 

 
A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg:  
a) munkahelyi bölcsődében  és családi bölcsődében nyújtott ellátás esetén: az egy főre jutó 
rendszeres havi jövedelem 50 %-át, 
b) a bölcsődében és mini bölcsödében nyújtott ellátás esetén, ha a fenntartó a bölcsődei ellátás 
keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is 
megállapít személyi térítési díjat, és a gyermek 

- nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben: az egy főre jutó rendszeres havi 
jövedelem 25%-át, 
- ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül: az egy főre jutó rendszeres havi 
jövedelem 20%-át. 

 
4.2. A térítési díj kiszámítása 
 
A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az étkeztetést nyújtó intézmény vezetője az étkeztetési 
nyersanyagköltség napi összege általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett 
étkezések számának - valamint a normatív kedvezményeknek - a figyelembe vételével állapítja 
meg, a Fenntartó jóváhagyásával. 
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4.3.  A térítési díj megfizetésére kötelezettek 
 
A térítési díjat az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy 
más törvényes képviselő fizeti meg. 
 
A térítési díj meg nem fizetése esetén késedelmi pótlék nem állapítható meg. 
 
4.4. A személyi térítési díj megfizetése 
 
A személyi térítési díjat: 
X az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónap 10. napjáig  

- személyesen az intézmény házipénztárába. 
 
Ha a térítési díj fizetésére kötelezett személy a fentiekben megjelölt határidőn belül a személyi 
térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az intézményvezető 15 napos határidő 
megjelölésével felszólítja a kötelezettet az elmaradt személyi térítési díj megfizetésére. Ha a 
határidő eredménytelenül telik el, akkor a díjhátralék nyilvántartásba vételre kerül. A nyilvántartott 
díjhátralékok behajtásáról az intézmény tájékoztatása alapján a fenntartó gondoskodik. 
 
4.5. A személyi térítési díj felülvizsgálata 
 
A személyi térítési díj összege – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben meghatározott kivételekkel – a megállapítás időpontjától függetlenül évente 
két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. 
 
 
5. A bölcsődei ellátás megszűnésének módjai 
 
A bölcsődei ellátás megszűnik 

a) a határozott idejű elhelyezés esetén megjelölt időtartam - illetve meghosszabbított időtartam 
- elteltével,  
b) a jogosultsági feltételek megszűnésével. 

 
Az ellátás megszüntetését kérelmezni kell, mely alapján az intézményvezető az ellátást 
megszünteti. 
 
Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett bölcsődei ellátást megszünteti, ha a jogosult a 
házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn. 
 
Az ellátás megszűnéséről az intézményvezető írásban értesítést (határozatot) küld. 
 
 
 
A bölcsődei ellátás megszűnik: 

- ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még 
nem érett óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő szeptember 1.-jével,  
- a sajátos nevelési igényű gyermek esetén annak az évnek az augusztus 31. napján, amikor a 
gyermek a 6. életévét betöltötte,  
- az előző két pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét 
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- január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott bölcsődei nevelési év végéig, 
- ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő bölcsődei nevelési év 
végéig. 

 
Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye 
szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.  
 
6. Nyilatkozatok 
 
6.1. Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője nyilatkozom, hogy a Gyvt. 33. § (2) 
bekezdésében meghatározott tájékoztatást megkaptam, azaz tájékoztattak: 

- az ellátás tartalmáról és feltételeiről, 
- a bölcsőde által vezetett, gyermekre és a törvényes képviselőre vonatkozó nyilvántartásokról, 
- az érték- és vagyonmegőrzés módjáról, 
- a bölcsőde házirendjéről, 
- a panaszjog gyakorlásának módjáról, 
- a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról, 
- az érdek-képviseleti fórumról. 

 
6.2. Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője tudomásul veszem, hogy: 

- a gyermekvédelmi törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz köteles vagyok 
adatot szolgáltatni,  
- a nyilatkoznom kell a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban 
beállott változásokról, 
- személyi adataimról TAJ alapú nyilvántartást vezet a bölcsőde. 

   
6.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az ellátásra 
vonatkozó gyermekvédelmi jogszabályok, valamint a Gyáli Bóbita Bölcsőde Szabályzatai az 
irányadóak. 
 
 
 
A felek a megállapodást közös elolvasást követően, mint akaratukkal megegyezőt írják alá. 
 
 
 
Kelt.: ........................................................  
 
 

az ellátott részéről: az intézmény részéről: 
 
...................................................................... 

 
...................................................................... 

ellátást igénybe vevő törvényes képviselője X állami fenntartású intézmény vezetője 
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Megállapodás módosításai 
 

Módosítás dátuma:…………………………………………………………………  
 

Módosítás oka:……………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 
 

…………………………….                                      …………………………. 
Intézmény részéről                                                      Ellátott részéről 

aláírás                                                                      aláírás 
 
 
 

Megállapodás módosításai 
 

Módosítás dátuma:…………………………………………………………………  
 

Módosítás oka:……………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 
 

…………………………….                                      …………………………. 
Intézmény részéről                                                      Ellátott részéről 

aláírás                                                                       aláírás 
 
 
 

Megállapodás módosításai 
 
 

Módosítás dátuma:…………………………………………………………………  
 

Módosítás oka:……………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………….. 
 
 

…………………………….                                      …………………………. 
Intézmény részéről                                                      Ellátott részéről 

aláírás                                                                      aláírás 
 

 

 

 

2. számú melléklet 
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HÁZIREND 

 

Bölcsőde neve    Gyáli Bóbita Bölcsőde 

A bölcsőde címe:   2360 Gyál, Klapka Gy. u. 7. 

Telefonszáma:    06-29-340-375 

Bölcsőde vezetője: Balkó Kálmánné 

                                                               Személyes megbeszéléshez, telefonon időpont egyeztetés szükséges 

 

1. A bölcsőde 6-17 óráig fogadja a gyermekeket. A gyermekek hazavitelére 17 óráig van lehetőség, 

intézményünk 17 óráig tart nyitva. 8-8.30 óra között kérjük, ne zavarják az étkező gyermekeket, 8 óra után 

megreggeliztetve fogadjuk az érkezőket. 

2. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megnevezett személy viheti el. 14 éven 

aluli gyermek ezzel a feladattal nem bízható meg és 14 – 18 év között is csak a szülő saját felelősségére 

írásos kérelem benyújtása után vihető el a gyermek a bölcsődéből. 

3. A bölcsődei átadóban a gyermekeknek külön szekrényük van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy a 

szekrényben csak a legszükségesebb dolgokat tárolják. A bölcsődében hagyott, illetve a gyermekeknél lévő, 

magukkal hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk. 

4. A bölcsőde orvosának kitiltó és vizsgálatokra vonatkozó utasításait kérjük betartani. A 

kisgyermeknevelő által javasoltakat kérjük, a gyermek egészsége érdekében szíveskedjenek figyelembe 

venni. Lázas betegnek tűnő gyermeket a kisgyermeknevelő köteles orvoshoz javasolni és az üzenő füzetbe 

rögzíteni. 

5. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható! 

6. A közösség egészsége érdekében, lázas (38oC felett) illetve antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre 

gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. 

7. A családban előforduló esetleges fertőző betegségről a bölcsődét 24 órán belül értesíteni kell! 

8. Abban az esetben, ha a gyermek napközben betegszik meg, értesítjük a szülőt, illetve a szülő által 

írásban megjelölt személyt.  

9. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben mielőbb 

gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is elősegítve a mielőbbi 

gyógyulást. 
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10. A gyermek gyógyszer- és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás 

eredményét kérjük bemutatni és az üzenő füzetbe beírni, csak ezzel az igazolással lehet diétás menüt 

igényelni. A gyermek lázcsillapításának formájáról a kisgyermeknevelőt tájékoztatni szíveskedjék.  

11. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk. 

12. A szülővel történő beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő és a szülők napi találkozásaival, az üzenő 

füzetbe történő információcserék alkalmával módot adunk a családnak a bölcsődei életbe való betekintésbe. 

Kérjük, hogy látogatásuk időpontját gyermekük kisgyermeknevelőjével előre egyeztessék. 

13. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermekük egészségi állapotára, 

fejlődésére, illetve otthoni eseményekre vonatkozik. Mi az üzenő füzetet dokumentumnak tekintjük, mely 

végigkíséri a gyermek bölcsődei életét. 

14. Ha a szülő a gyermekét betegség vagy más okból kifolyólag nem hozza bölcsődébe, a távolmaradás 

okát 24 órán belül közölje a csoport kisgyermeknevelőjével. Hosszabb, bejelentés nélküli távolmaradás 

esetén a gyermeket töröljük a névsorból. Tekintettel a megnövekedett igénylők létszámára, helyet 

fenntartani nem tudunk. 

15. Hiányzás esetén, ha a szülő reggel 8 óráig nem jelez a kisgyermeknevelőnek, a következő naptól 

automatikusan lemondjuk a gyermek étkezését.  Minden esetben előzőnap reggel 8 óráig tudják jelezni, 

hogy gyermeküket újra hoznák a bölcsődébe. 

16. Az intézményben az étkezési díjakat minden hónap első szerdáján tudják befizetni a bölcsőde nyitva 

tartása alatt (8 – 17 óráig). Pótbefizetésre csak indokolt esetben van lehetőség a következő szerdán 9 – 11 

óráig. Kérjük, hogy a befizetési napokat pontosan tartsák be, ellenkező esetben nem tudjuk fogadni a 

gyermeket. 

17. Diétás étkezést csak 3 hónapnál nem régebbi szakorvos által kiállított igazolással tudunk biztosítani.  

18. Az étkezési díj megállapításához 2015. szeptember 01 .-től a szülőknek nyilatkozatot kell kitölteniük, 

mely szerint ingyenes gyermekétkeztetésre válhatnak jogosulttá. Ha a nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen 

változás történik, azt személyesen kell jelezni a gazdasági ügyintéző felé.   

19.  A tisztasági csomagot az előre jelzett napon hozzák be és adják át az ezzel megbízott 

kisgyermeknevelőnek.  

20. Előzetes egyeztetés alapján fogadó óra kérhető a kisgyermeknevelőktől.  

21.  A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek 

nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Ennek alapjául szolgál a 1997. évi 

XXXI. törvény – A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 
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A gyermek joga, hogy  

• segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének 

kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való 

beilleszkedéshez;  

• sajátos nevelési igény, tartós betegség esetén a fejlődését, személyisége kibontakozását segítő 

különleges ellátásban részesüljön;  

• védelemben részesüljön a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az 

egészségére káros szerek ellen;  

• személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben tartsák;  

• védelemben részesüljön a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal –, az 

elhanyagolással szemben;  

• a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben, gondozásban részesüljön.  

A szülő (törvényes képviselő) joga, hogy  

• tájékozódjon a bölcsődei ellátásról;  

• megválassza a bölcsődét, melyre gyermeke nevelését–gondozását bízza;  

• megismerje a nevelés–gondozás elveit, módszereit;  

• megismerje a gyermekcsoport életét, napirendjét;  

• megismerje a saját gyermeke ellátásával kapcsolatos tárgyi, személyi feltételeket;  

• megismerje a saját gyermekéről vezetett dokumentumokat;  

• tájékoztatást, tanácsot kérjen a bölcsődei szakemberektől;  

• véleményt mondjon, észrevételt, javaslatot tegyen az ellátással kapcsolatban;  

• személyét megbecsüljék, emberi méltóságát, személyiségi jogait tiszteletben tartsák.  

 

A szülő (törvényes képviselő) kötelessége, hogy  

• gyermekével együttműködjön, emberi méltóságát tiszteletben tartsa;  

• gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztassa, igényeit, véleményét figyelembe vegye;  

• gyermeke jogainak érvényesítése érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket;  

• együttműködjön a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, intézményekkel, és betartsa 

a Házirendet.  

 

A kisgyermeknevelő kötelessége, hogy  

• munkahelyén munkaköri feladatának ellátására képes állapotban, öltözékben jelenjen meg;  

 • a munkaköri leírásának és a vezetői utasításnak megfelelően, önállóan végezze a feladatait;  

• a gyermekek, szülők, munkatársak személyiségi jogait tiszteletben tartsa, a birtokába jutott 

információt ennek megfelelően kezelje;  
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• példamutató magatartással és szakmai tudásával védje hivatása, munkahelye jó hírnevét;  

• teljesítse az elsődleges szocializáció hiányosságaiból rá háruló korrekciós funkciókat;  

• szakmai kompetenciája határait betartva lássa el a feladatait;  

• rendszeresen megújítsa szakmai ismereteit;  

• munkáját a szakmai és etikai elvek figyelembevételével, mindenkori legjobb tudása szerint 

végezze.  

 

A további jogokat és kötelességeket a „Szociális Munka Etikai Kódexe” tartalmazza.  

 

22. Panaszjog gyakorlása: Az intézményegységi jogviszonnyal kapcsolatos sérelmek, személyiségi 

jogsértések, a kapcsolattartás sérelme, az intézmény dolgozóinak titoktartási és vagyonvédelmi 

kötelezettségeinek megszegése, a házirend szabályainak megsértése, az ellátottak törvényben 

biztosított jogainak megsértése esetén, az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében az ellátott 

és/vagy törvényes képviselője panasszal élhet:  

- az intézményegység vezetőjénél  

- az intézményegység fenntartójánál  

- az Érdekképviseleti Fórumnál  

- az ellátott jogi képviselőnél.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi. XXXI. törvény 35.§ 

alapján a bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmében az Intézményegység 

Érdekképviseleti Fórumot működtet. A tagok neve, elérhetősége megtalálható a bölcsődékben az 

információs táblákon.  

 

Az Érdekviseleti Fórum jogosultságai:  

Tájékozódási és tájékoztatási jog:  

Az intézmény vezetőjétől, a bölcsőde szakmai vezetőjétől tájékoztatást kérhet, a kölcsönös 

érdeklődésre számot tartó, gyermekeket érintő kérdésekről, átszervezésekről.  

Véleményezési jog:  

Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilvánít a gyermekeket érintő  

ügyekben.  

 

 

Javaslattételi jog:  

Javaslatot tesz a bölcsőde alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről és 

működéséről.  

Egyetértési jog: Az Érdekképviseleti Fórum egyetértési jogot gyakorol a Házirend jóváhagyásánál. 
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Az Érdekképviseleti Fórum kötelessége: 

A panaszokat kivizsgálja és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá intézkedést kezdeményez 

a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél.  

A Fórum tagjainak névsorát és elérhetőségét a bölcsődékben jól látható módon el kell helyezni. 

 

23. Egyéb 

 Dohányzás szabályai: 

 A bölcsőde épületében és udvarrészen tilos a dohányzás. 

     

 Reklám jellegű anyagok elhelyezése: 

 A vezetői engedély megkérése után, csakis a bölcsőde profiljával, tevékenységével kapcsolatos,  

 illetve azzal összefüggő reklámanyagok kerülhetnek ki a bölcsőde hirdetőtáblájára. 

 

A házirend betartását köszönjük! 

 

Gyál, 2020.03.01. 

 

                                                                           

ph. 

 
 

..................................................... 
Balkó Kálmánné 
Intézményvezető 
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3. sz. melléklet 

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 

 

Felvételi szabályzat 

A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják 

biztosítani a gyermek napközbeni ellátását, felügyeletét.  

A gyermekek felvételéről az intézményvezető határoz.  

Az 1997. XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról kiemeli olyan 

kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése 

érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. A gyermek bölcsődébe történő felvételét a 

szülő hozzájárulásával a  

• a körzeti védőnő, 

• a gyermekorvos, 

• szakértői és rehabilitációs bizottság, 

• szociális- és családgondozó, 

• gyermekjóléti szolgálat, 

• gyámhatóság is kezdeményezheti. 

 

A Gyáli Bóbita Bölcsődébe 3 éven aluli gyermekek vehetők fel. Felvételekről a vezető dönt, Gyál 

Város Önkormányzatának rendelete szerint. Azok a gyáli gyermekek kerülnek felvételre, akik 

állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkeznek. Egész évben folyamatosan fogadjuk a 

gyermekek jelentkezéseit. Üresedés esetén a várakozó listáról lehetőség szerint töltjük fel a 

megüresedett helyeket. 

A bölcsődei beíratás rendje: minden hónap első szerdáján, reggel 9 órától - 11 óráig.  

 

Felvételkor a gyermek regisztrálva lesz, illetve az alábbi dokumentációkat vezetjük, fűzzük le: 

• a felvételi könyvet – minden adatával, 

• térítési díjfizetéséről egy 133/97 hat. nyomtatványt, 
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• kötelező regisztrációs lap 235/97 hat. nyomtatványt, 

• díjfizetési elszámolási nyomtatványt, 

• fejlődési lapot (percentilis), 

• gyermek egészségügyi törzslapját, 

• kérünk orvosi igazolást (3 napnál nem régebbit), 

• üzenő füzetet, 

• oltási könyvet, 

• sóbarlang használatánál – orvosi igazolást. 

 

A bölcsődei felvétel szempontjai: 

• A jelentkezés sorrendje. 

• Anyagi helyzetük miatt mindkét szülő dolgozik. 

• Az anya GYES mellett dolgozik, munkáltatói igazolás szükséges (türelmi idő 2 hét). 

• Az anya egészségügyi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését, 

szakorvosi igazolás szükséges. 

• A gyermek egészségügyi állapota lehetővé teszi a felvételt. 

• Akiket egyedülálló szülő nevel. 

• Akiknél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn. 

• A bölcsődébe elsősorban Gyál város területén lakók gyermekeit kell felvenni. 

• Túljelentkezés esetén a felügyeleti bizottság dönt a felvehető gyermekekről. 

• Ha a gyermek a bölcsődébe felvételt nyert, orvosi vizsgálaton esik keresztül, amely 

megállapítja a gyermek egészségügyi állapotát, a vizsgálat eredményét a bölcsődei 

törzslapra fel kell vezetni. 

 

A bölcsődei felvételnél a működési engedélyben meghatározott létszámot nem lehet túllépni a 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint. Abban az esetben, ha a fenntartó létszámbővítést rendel el, 

a vezetőt írásban értesíti. 
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A bölcsődei térítési díjakról helyben a Képviselő-testület dönt. 

 

A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik: 

• Ha a megszűntetést a szülő kéri. 

• Ha a szülő 2 hét után nem tud munkáltatói igazolást bemutatni. 

• A bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségügyi állapota miatt 

bölcsődei gondozásra alkalmatlan. 

• Amennyiben a szülő rendszeresen megszegi a házirendet. 

• A felvételt követő 1 hónapon belül a szülő nem jelentkezik a bölcsődébe. 

• Amikor a gyermek a 3. évét betölti, a helyi óvodákkal történt szóbeli megegyezés 

alapján folyamatosan adhatjuk át a gyerekeket az adott nevelési év december 31-ig. 

Ilyenkor tekintettel a bölcsődébe felvehető gyermekek létszámára – a várakozó listáról 

feltöltjük a megüresedett helyeket. 

• Amennyiben az édesanya szülési szabadságot vesz igénybe újszülött gyermekével, 

akkor a bölcsődében gondozott gyermeke ellátása, a szülési szabadság leteltével 

megszüntethető. A növekvő felvételi igények csökkentése miatt.   

• A gyermek felvételekor a bölcsődevezető megállapodást köt a szülővel, illetve 

törvényes képviselővel, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 35. § jogszabályi 

előírásoknak megfelelő ellátásokat nyújtja. Sajátos nevelésű gyermek felvételekor, a 

bölcsőde 1 hónap próbafelvétellel fogadja a gyermeket, erről a szülő szóbeli és írásbeli 

tájékoztatást kap. 

• A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek 

napközben ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal 

rendelkező szülő, vagy más törvényes képviselő köteles az 1997. évi XXXI. tv. 146-

148. § szerint.  
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I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az 
intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó 
megállapításokat, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya 
A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása az intézmény valamennyi 
közalkalmazottjaira nézve kötelező. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó 
jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 
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II. FEJEZET 
AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 

1.) Az intézmény neve:   Gyáli Bóbita Bölcsőde; 
 
2.) Rövidített név:  - 
 
3) PIR szám:  685829; 
 
4.) Székhelye:   2360 Gyál, Klapka Gy. u. 7.; 
 
5.) Alapításának éve:  1982.; 
   44/1982. (VI. 29. ) VB határozat 
 
6.) Az intézmény alapító szerve:  Gyál Nagyközségi Tanács VB;  
 
7.) Alapító jogok gyakorlója:   Gyál Város Önkormányzata, 
   2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
8.) Az intézmény irányító és fenntartó szerve:  Gyál Város Önkormányzatának  
    Képviselő-testülete 
          2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
9.) Az intézmény jogállása:  önálló jogi személy; 
 
10.) Az intézmény által ellátott közfeladat:    bölcsődés korú gyermekek napközbeni 

ellátása; 
 
11.) Az intézmény gazdálkodása        Önállóan működő költségvetési szerv. 

Szakmai célú 
költségvetési kerettel 
rendelkezik. A pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint 
számviteli feladatait Gyál 
Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala 
látja el a Képviselő-
testület 281/2011. 
(XII.29.) sz. határozata 
alapján, az alapító szerv 
által jóváhagyott 
együttműködési 
megállapodás szerint. 

 
 12.) Az intézmény tevékenysége:  Gyál közigazgatási területén élő 0-3 éves korú  
  gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása: 

(1) 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátása, szakszerű gondozása, nevelése; 

(2) A szakértői bizottság szakértői véleménye 
szerint enyhe fokú mozgásszervi, 
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érzékszervi, vagy beszédfogyatékos, 
illetve autizmus spektrumzavarral küzdő 
(max. 6 fő) gyermekek napközbeni 
ellátása. (1997. évi XXXI. törvény 42. § 
(1)-(2) bek.) 

 
 Szakágazat megnevezése:  bölcsődei ellátás 
 
 Szakágazat száma:  889110  
 
13.) Működési kör:  Gyál Város közigazgatási területe; 
 
14.) Az intézmény vezetőjének kinevezése:   A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvényben, és a 
végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál 
Város Önkormányzata nyilvános pályázati 
eljárással a Képviselő-testület által 
meghatározott (határozott időtartamra) 
nevezi ki és bízza meg az intézmény 
vezetőjét. 

 
15.) Az intézményben foglalkoztatottak   Foglalkoztatásuk közalkalmazotti  
 jogviszonya:   jogviszonyban történik. 
 
16.) Az intézmény képviseletére jogosultak:       az intézmény mindenkori vezetője, 

valamint az általa 
írásban 
meghatalmazott 
intézményi 
közalkalmazott; 

 
17.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik rendelkezik; 
 
18.) Felvehető gyermekek maximális   108 fő; 
 létszáma: 
 
19.) Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: 
 
 8891 Gyermekek napközbeni ellátása; 
 889101 Bölcsődei ellátás; 
  
  
20.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 

a) ingatlanvagyon: 
 

A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja a 4839 helyrajzi számon 
nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületet és épületet. 

 
A költségvetési szerv vezetője –tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú 
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elfoglaltsága esetén az intézmény vezetőjének helyettese – jogosult a saját 
költségvetési bevételeinek növelése érdekében az intézmény használatába átadott 
korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – figyelemmel 
Gyál Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, mindenkor hatályos önkormányzati 
rendelete rendelkezéseire – a feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján 
bérbe adni, amennyiben a bérbeadás jogszabályba nem ütközik, vagy az intézmény 
által folyatatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 
 

b) ingóvagyon: 
 

Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
 
 
 

Bélyegzők felirata és lenyomata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- hosszú bélyegző: 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

- kerek bélyegző: 
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III. FEJEZET 
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE, TEVÉKENYSÉGE 

 
A bölcsőde 2006. szeptember 25-től határozatlan időre szóló működési engedéllyel 
rendelkezik. Gyál Város bölcsődéjébe felvehető gyermekek létszámát a bölcsőde működési 
engedélye szabja meg. Maximálisan felvehető gyermeklétszám 108 fő, a 
csoportlétszámokat a jelentkező gyermekek életkora, illetve a csoportszoba nagysága 
határozza meg. Az intézmény négy egységből áll, egységenként két szobából, 1 fürdőből, 1 
átadóból áll. Enyhén sérült vagy fejlődésében visszamaradt gyermek gondozása esetén a 
csoportlétszámot a törvényi előírásnak megfelelően csökkenteni kell.  
 
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján. Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény rendelkezései alapján. 
 
A bölcsőde alkalmazottainak létszáma: 

• A Képviselő-testület által jóváhagyott létszám. 

• A bölcsőde délutáni takarításáról 2 fő 4 órás takarító gondoskodik közalkalmazotti 
jogviszonyban. 

• A fűtést és a gyermekorvosi ellátást megbízási szerződés alapján végzik. 

• Az üzemorvos, tűzvédelem, munkavédelem játszótéri eszközök minősítését külső 
megbízott végzi. 

 
Feladatok, tevékenységek részletes meghatározása szakmai szempontból: 
Az intézmény feladata a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint 
testi-, szellemi fejlődését elősegítő nevelése. A bölcsőde a gondozás, nevelés során a 
gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítja: 

• a szülővel történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 

• a tevékenység feltételeit, 

• a gondozás-nevelés feltételeit, 

• az intézmény felszerelését (textília, bútorok), 

• a gyermek korának megfelelő étkeztetést; 
 
Munkáltatói jogkör gyakorlása: 
A munkáltatói jogkört az intézmény közalkalmazottai felett a bölcsőde vezetője gyakorolja. 
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A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje 
A költségvetési szerv vezetőjét Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg 
nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre.  
Az intézményvezetői tisztség betöltetlensége  esetén az intézményvezetői feladatokat a     
 a fenntartó által  kijelölt személy látja el. 
 

Működési rendje és képviselete 
Az intézmény vezetése és képviselete: 
Az intézményt a bölcsőde vezetője vezeti egyszemélyi felelősséggel. Távolléte, 
akadályoztatás esetén a bölcsőde helyettese látja el feladatait teljes jogkörrel.  
 

Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményvezető vonatkozásában 
Az intézmény vezetőjének a közalkalmazotti jogviszonyában a felmentést, a fegyelmi 
eljárás megindítását az önkormányzat Képviselő-testülete, míg az egyéb munkáltatói 
jogkört a polgármester gyakorolja. 
A bölcsőde vezetőjének jogállása: 

• munkáltatói jogkör gyakorlása, 

• képviseleti jogkör gyakorlása, 

• kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, 

• taj alapú adatszolgáltatásra jogosult, 

• vezető beosztású közalkalmazotti státusz; 
Felelős az intézmény kezelésében levő vagyon rendeltetésszerű használatáért és az Alapító 
Okiratban előírt tevékenységek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv 
gazdálkodásáért, tervezési-, beszámolási információszolgáltatási kötelezettség 
teljesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a szakmai munka, belső ellenőrzés 
megszervezéséért és működéséért, a bölcsődei szakmai munkák koordinálásáért és 
ellenőrzéséért, a korszerű nevelési módszerek, módszertani levelek gyakorlati 
alkalmazásáért és ezek ellenőrzéséért, a munkaerő-gazdálkodás szabályozásáért, a 
csoportban  dolgozó gondozónők rendszeres beszámoltatásáért. 

 
Bölcsőde vezetőjének feladatai 
Szervezési feladatok: 

• megszervezi a gazdálkodás szabályszerű rendjét és annak folyamatát, 

• gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről, szükség esetén az ügyrend 
kidolgozásáról és betartásáról,  

• irányító tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos 
működését, szükség esetén munkaerő átcsoportosítást rendel el, biztosítja továbbá 
az intézmény szakmai önállóságát, valamint a törvényesség és az önkormányzati 
tulajdon védelmét; 
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IV. FEJEZET 
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE, SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az 
intézményi feladatok ellátása zökkenőmentes legyen. 
 
Információs feladatok: 
Biztosítja az intézmény felügyeletét, az intézmény és a - gazdálkodás technikai 
lebonyolítását végző – Gyáli Polgármesteri Hivatal közötti együttműködést és 
kapcsolattartást az együttműködési megállapodás szerint.  
 
Információtartási rend: 
Az intézmény vezetője és a vezető helyettes kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek 
megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszélést. A vezető a munkatervben rögzített 
időközönként munkaértekezletet tart. Rendkívüli értekezletet az intézményvezető az általános 
munkanapokon belül bármikor összehívhat.  Az értekezletet a vezető készíti elő és vezeti, a 
megbeszélésről írásos emlékeztető készül. 
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Információátadás 

• az intézményen belül szóban, írásban történik az információ átadása,  

• más intézményekkel az együttműködés telefonon, elektronikusan, személyesen 
történik,  

• az intézménnyel kapcsolatos információkat Gyál Város honlapján (www.gyal.hu) 
tesszük közzé, 

• előzetes időpont egyeztetéssel az intézmény fogadja az érdeklődőket. 
 
Egyéb feladatok és hatáskör: 
Gyál Város bölcsődéjét az intézményvezető vezeti. Szervezi és irányítja a bölcsődében 
folyó gondozási és nevelési munkát. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatalával kötött együttműködési megállapodás alapján végzi az intézményben folyó 
gazdasági feladatokat. 
 
A belső ellenőrzés működtetése: 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal és a Gyáli Bóbita Bölcsőde között 
„Munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás” – ban rögzítésre került, hogy a 
gazdálkodáshoz kapcsolódó belső feladatellátását a Hivatal által működtetett független 
belső ellenőrzés látja el.  
A Belső Ellenőrzés feladat-, hatás, és felelősségei rendjét a bölcsődére is kiterjedően a 
Hivatal által készített Belső Ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. 
 
A belső kontrollrendszer: 
A Hivatal által működtetett Belső Ellenőrzés nem mentesíti az intézmény vezetőjét a 
vezetői és a munkafolyamatokba épített ellenőrzési feladatok alól, melyet a belső 
kontrollrendszer során a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles 
kialakítani, működtetni és fejleszteni.  
Az intézmény vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és 
működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források 
szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.  
 
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben, 

• világos a szervezeti struktúra, 

• egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok, 

• meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 

• átlátható a humán erőforrás kezelés. 
 
A kontrolltevékenységek kialakítása során az intézmény belső szabályzataiban rögzíti az 
engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzáférés, és a fizikai 
kontrollok (hozzáférés eszközökhöz), és beszámolási eljárások rendjét. 

http://www.gyal.hu/
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A költségvetési szerv vezetője köteles: 

• a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és a kockázati 
rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani 
az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatot, 

• olyan rendszert kialakítani, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk 
megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez, személyhez, 

• olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet 
tevékenységének nyomon követését, 

• szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 
 
Feladata: 

• elkészíti a házirendet, a dolgozók munkabeosztását, 

• a beosztott gondozónőkkel elkészíti a gyermekcsoportok napirendjét, ellenőrzi 
betartását, 

• gondoskodik a gyermekek rendszeres orvosi ellátásáról, 

• fertőző betegség előfordulása esetén megszervezi a záró fertőtlenítést, 

• ellenőrzi a heti étlaptervet, ellenőrzi a HACCP betartását, 

• felügyel a higiéniás követelmények betartására, 

• a beosztott gondozónők munkáját rendszeresen ellenőrzi, megfigyeléseket végez, 

• gondoskodik valamennyi dolgozó szakmai és általános műveltségének emeléséről, 
és az ehhez szükséges feltételeket biztosítja, 

• megszervezi a továbbképzéseket, 

• biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, 

• felelős a dolgozók rendszeres munkavédelmi oktatásáért. 
 

Felelős: 

• az intézmény működéséért, 

• a család és bölcsőde közötti kapcsolat fenntartásáért,  

• vonatkozó jogszabályok végrehajtásáért, 

• humánpolitikai feladatok irányításáért, 

• munka- és tűzvédelmi szabályok betartásáért, 

• elkészíti a bölcsőde szakmai programját, az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatát, 

• költségvetési tervet készít, gondoskodik azok végrehajtásáról, ellenőrzéséről, 

• irányítja az alapellátással kapcsolatos teendőket, 

• meghatározza a belső ellenőrzési tervet, 
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• gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény és végrehajtásáról kiadott rendeletek alapján, 

• távollétében – nem tartós távollét esetén – általa írásban megbízott helyettes 
helyettesíti,  

• ellátja az intézmény képviseletét felettes szervek, társszervek és egyéb szervezetek 
felé, 

• az intézményt érintő belső utasításokat ad ki, 

• elkészíti és ellenőrzi részletes feladatait, melyet a közvetlen felettese (polgármester) 
által jóváhagyott munkaköri leírás határoz meg, 

• szervezi a szakmai továbbképzéseket, 

• vezeti és vezetteti az intézménnyel kapcsolatos dokumentációt, 

• biztosítja a hatályos jogszabályok szerint az intézményben a FEUVE érdemi 
működtetését. 

 

Intézményvezető-helyettes jogállása, feladata-, és hatásköre 
A helyettest - vezetői beosztással - az intézmény vezetője bízza meg. Kiemelt helyettes 
segíti az intézményvezető munkáját. Kisgyermeknevelők tartós hiányzása esetén 
helyettesítési feladatokat lát el a csoportban. 

• Általános helyettesítési jogkör az intézményvezető akadályoztatása esetén. 

• Véleményezési jog a bölcsőde működésével, szakmai feladataival, gazdálkodásával 
kapcsolatban, érvényesítési, ellenjegyzői és banki aláírási joggal rendelkezik. 

• A bölcsődevezető távollétében teljes körű feladatokat lát el, felelős a dolgozók 
munkájáért, a bölcsődében gondozott gyermekek fejlődéséért. 

• Részt vesz a bölcsőde dokumentációjának naprakész vezetésében.    

• Taj alapú adatszolgáltatásra jogosult. 

• Intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetést követően intézkedési jogkör az 
önkormányzat és a bölcsődei közalkalmazottak irányában. 

• Szakmai vezetőként feladata a gyakornokok munkáját, adminisztrációjuk 
figyelemmel kisérése a Gyakornoki Szabályzatnak megfelelően.  

 

Bér- és munkaügyi feladatok és hatáskör 
A gazdasági ügyintéző látja el, a Gyál Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatallal 
kötött Együttműködési Megállapodása alapján 

• bérköltségvetés tervezésben részt vesz, 

• bér- és munkaügyi jelentések elkészítése a Polgármesteri Hivatala felé, 

• munkaügyi feladatok továbbítása, 

• intézkedési jogkör – az intézményvezetővel történő egyeztetés után – a 
Polgármesteri Hivatal és a Magyar Államkincstár Igazgatósága, valamint a 
bölcsőde minden közalkalmazottja irányában. 
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• élelmezési feladatokat ellátása, 

• étrend elkészítése, 

• kapcsolattartás a főzőkonyhával, 

• HACCP vezetése, ellenőrzése, betartatása, 

• étkezési díjak adminisztrációja. 
 

Az intézmény működési rendje 
A bölcsődei gondozás-nevelés egyéb feltételeit, valamint a szakmai munka részletes 
szempontjai a Bölcsődék Országos Módszertani Intézete (BOMI) által kiadott bölcsődei 
szakmai és szervezési útmutató tartalmazza, valamint a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
által kiadott Bölcsődei Nevelés–Gondozás Országos Alapprogramja tartalmazza. A bölcsőde 
házirendje tartalmazza az intézményben betartandó szabályokat, nyitva tartást, feladatait. 
 

Az intézmény általános tevékenysége 
Egészségügyi és szociális alapellátó intézmény, mely 3 év alatti gyermekek nappali nevelését, 
gondozását látja el intézményi szinten. Vállalja 6 fő sajátos nevelésű gyermek gondozását, 
nevelését. 
A bölcsődei beiratkozás rendje: minden hónap első szerdáján, reggel 9 órától - 11 óráig. 
 
Az intézmény részletes szakmai tevékenysége 

• Bölcsőde feladata az egészségvédelmi, gyermekvédelmi szabályok betartása, 
melyet az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálata által meghatározott 
szabályok szerint végez. 2003. január 1-je óta az élelmezési előírásokat a HACCP 
(minőségbiztosítási) rendszer szabályozza. 

• A bölcsődében gondozó, nevelőmunka folyik, mely tartalmazza azokat a nevelési, 
gondozási feladatokat, amelyek biztosítják a gyermekek fejlődését, a közösségi 
életre való felkészítését és a szociálisan hátrányos helyzetben lévők 
felzárkóztatását. 

A bölcsőde szakmai működésének általános szakmai szabályzatát a bölcsőde házirendje 
tartalmazza. 
A bölcsőde egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat Dabas Városi Tisztiorvosa gyakorolja. 
A bölcsőde alkalmazottainak feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
 
A bölcsőde munkarendje 
A bölcsőde a fenntartó rendelkezése alapján 5 napos munkarend szerint üzemel (hétfőtől – 
péntekig). 
 
 
 



 

  
  

68 

A bölcsőde nyitvatartási rendje: 
A bölcsőde reggel 6 órától a fenntartó hozzájárulásával, a szülők igényeinek 
figyelembevételével 17 óráig tart nyitva. Így a szakmai munkaerő leginkább a gyermekek 
gondozási, nevelési ideje alatt van foglalkoztatva. Amennyiben a szülők részéről igény 
érkezik, a bölcsőde rugalmasan (a fenntartó tudtával) 18:00 órára tolja ki a nyitva tartás 
idejét. 
A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni, és jól látható helyre a falra 
kifüggeszteni. 

 
A dolgozók munkarendje 
Az intézmény zavartalan működése érdekében a dolgozók munkarendjét a hatályos 
jogszabályok betartásával az intézményvezető határozza meg. 
A munkaköri leírások tartalmazzák a dolgozók mindenre kiterjedő feladatait, kötelezettségeit 
(adminisztratív, szakmai, szabadságra vonatkozó szabályok stb.). 
A dolgozók helyettesítési rendjét a munkaköri leírás tartalmazza. 
A dolgozók munkaköri leírásait az intézményvezető készíti el a vezető helyettessel együtt. Az 
intézményben kötetlen munkaidőben nem dolgozik alkalmazott. 
Minden dolgozónak az intézményben be kell tartani az általános munka- és balesetvédelmi, 
illetve tűzvédelmi szabályokat. Ezzel kapcsolatos oktatás kötelező mindenki számára. 
 
Gazdasági feladatok 

• beszámolási, nyilvántartási kötelezettség, 

• munkavédelemmel kapcsolatos jogok, kötelezettségek, a bölcsőde költségvetési 
kereteinek tervezése, kezelése a működtetés biztosításához, 

• a szükséges tárgyi eszközök kezelése, felújításának, karbantartásának biztosítása, 

• vagyonvédelmi feladatok, mely a selejtezést, leltározást és a vagyonkezelést öleli át, 

• az intézmény rendszeresen és folyamatosan kapcsolatot tart Gyál Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával,  

• rendszeres információt nyújt a felügyeletet ellátó szervezet részére,  

• biztosítja a folyamatos és helyes adatszolgáltatást valamennyi jogosult igénylő 
szerv részére. 

 
Ügyintézés 
Az intézmény feladatait a vezető, távollétében a helyettese, valamint a gazdasági ügyintéző 
az intézményben végzi el. Taj alapú adatszolgáltatásra jogosult munkakör. 
 
Pénzgazdálkodás, pénzellátás rendje 
Gyál Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatallal megkötött „Együttműködési 
Megállapodás” szerint. Jóváhagyott költségvetésen belül. 



 

  
  

69 

Kötelezettségvállalás: 
Az intézmény nevében kötelezettségvállalásra a bölcsőde vezetőjével, illetve az általa 
megbízott személy(ek) jogosultak. A kötelezettségvállalása Gyál Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal általa kijelölt személy ellenjegyzése után és csak írásban történhet. 
 

Működtetés, vagyongazdálkodás rendje 
Működtetés: 
A bölcsőde működtetésének személyi- és tárgyi feltételeinek biztosításával elősegíti a 
gyermekek ellátásának rendjét, a bölcsőde zökkenőmentes működését. 
 
Vagyonkezelés: 
Tervszerűen végrehajtja az intézmény leltározását és selejtezését, melyet a Polgármesteri 
Hivatal ide vonatkozó szabályzata tartalmaz. 
 
Bér- és munkaerő szabályozás: 
Az intézmény vezetője a részére jóváhagyott, illetve a módosított juttatások és létszám 
előirányzattal önállóan gazdálkodnak. 

 
Analitikus nyilvántartás: 
A bölcsőde vezetője, a helyettese, valamint a gazdasági ügyintézője, köteles analitikus 
nyilvántartást vezetni: 

• gyermekek felvételéről, 

• adatairól, 

• a befizetett térítési díjakról, 

• a dolgozók adatairól, végzettségükről, besorolásukról, 

• nyilvántartást vezet a kötelező továbbképzésekről, 

• költségvetési, dologi előirányzatokról, vásárolt készletekről, 

• szociális juttatásban részesülőkről, 

• naponta megjelent gyermekekről, 

• kis értékű tárgyi eszközökről 

• adatvédelmi törvény betartása kötelező 
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V. FEJEZET 
A BÖLCSŐDE DEFINÍCIÓJA , FUNKCIÓI 

 
Az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet (a későbbi Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet) 1998-ban kiadott módszertani levele rendelkezik a bölcsődék 
működési engedélyének szakmai követelményeiről.  
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része. Az intézmény 20 hetes kortól - 36 hónapos 
korig végzi a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, 
nevelését. Ha a gyermek a gondozási év megkezdése után tölti be a harmadik életévét, 
akkor a gondozási év végéig (augusztus 31-ig) gondozható a bölcsődében. A gyáli 
bölcsődében, normál csoportban, csak fejlődésében enyhén visszamaradt sajátos nevelésű 
gyermek gondozható; nevelhető a gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig, 
orvosi javaslatra. 
A bölcsőde az alapellátás keretén belül (nem külön szolgáltatásként) „sóbarlang" 
működtetésével, betegségmegelőző célzattal egészségjavító programot végez. (2004.01.05-
től) A „sóbarlang” (klímaszoba) minden év október 1-jétől  március 15-ig üzemel, 
kizárólag a bölcsődében gondozott gyermekek részére. 

 
 
Bölcsődébe felvehető 
Minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani 
napközbeni gondozását. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
kiemeli olyan kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális – vagy egyéb ok miatt 
egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozása, nevelése.  
A gyermek bölcsődei felvételét a szülőn kívül a  

• védőnői szolgálat, 

• gyermekorvosok, 

• szociális-, illetve családgondozó, 

• gyermekjóléti szakszolgálat, 

• gyámhivatal is kezdeményezheti. 
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A bölcsőde kapcsolatai: 
A gondozás-nevelés, a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. 
Tevékenységét a vonatkozó gyermeki- és szülői jogok, kötelességek figyelembe vételével 
végzi. 
 
A bölcsőde vezetésének és közösségének külső kapcsolatai 
Az intézmény a következő szervezetekkel, társintézményekkel áll kapcsolatban: 

• a fenntartóval, 

• az Igazgatási Iroda Szociális és Intézményi Igazgatási Csoportjával, 

• a fenntartó által működtetett többi köznevelési intézménnyel,  

• a Magyar Államkincstár Pest Megyei Regionális Igazgatóságával, 

• a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel,  

• a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal,  

• a nevelési tanácsadó szolgálattal,  

• a családsegítő központtal,  

• a helyi hírközlő szervekkel,  

• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályával, 

• Magyar Bölcsődék Egyesülete 
 

Kapcsolattartás formái 

• személyesen, 

• elektronikusan 

• telefonon, 

• írásban. 
 
Szülő joga: 

• megismerhesse a gyermekcsoport életét, 

• megismerje a gondozási-nevelési elveket, 

• tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gondozónőtől, 

• bölcsőde működését illetően mondjon véleményt, tegyen javaslatot, 

• megismerje a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentumokat. 
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Szülő kötelessége 

• a gyermek ellátásában közreműködő személyekkel és az intézménnyel működjön 
együtt, 

• tartsa be az intézmény házirendjét. 
 

Gyermekek távolmaradása és annak igazolása 
A hiányzás igazolása: 
A gyermekeknek betegség miatti hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk. 
 
A távolmaradási engedély:  
A szülő gyermeke számára előre tudott jelentős családi esemény miatti távolmaradását 
jeleznie kell az intézmény felé. 
 
A gyermek joga: 

• segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének 
kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a 
társadalomba való beilleszkedéshez, 

• enyhe sérülés esetén fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges 
ellátásban részesüljön, 

• emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy 
lelki erőszakkal – az elhanyagolással szemben védelembe részesüljön, 

• hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban–nevelésben 
részesüljön. 

 

Gyermekvédelmi felelőst a vezető jelöli ki. 
Feladata: 

• koordinálja a kisgyermek nevelők prevenciós munkáját, 

• tervezi, szervezi, irányítja, végzi az intézmény gyermekvédelmi munkáját, 

• segíti az intézményvezető gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységét, 

• kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat és a gyermekvédelmi 
rendszerhez kapcsolódó intézményekkel. 

 
A szülőket első bölcsődei napon tájékoztatni kell a gyermekvédelmi felelős személyéről, 
valamint arról, hogy hol, milyen időpontban kereshető fel. 
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Bölcsődelátogatás 
A szülővel történő fokozatos beszoktatás és a napi találkozások során, a szülők megismerik 
a bölcsődei nevelés elveit és gyakorlatát, a gondozónő pedig a szülő segítségével 
megismeri a gyermek egyéni szokásait. 
Ezek a tapasztalatok kölcsönösen segítik az együttnevelés megvalósulását. 
 
Bölcsőde  
Egymás kompetencia határainak kölcsönös tiszteletben tartásával együttműködik 
mindazokkal, akik a családoknak nyújtott szolgáltatások és ellátások során a gyerekkel, 
illetve a gyermek családjával kapcsolatba kerülhetnek (gyermekjóléti szakszolgálat, 
védőnői szolgálat, gyermekorvosok, módszertani bölcsőde, nevelési tanácsadó, 
családsegítő központ, óvoda, budapesti korai fejlesztés szakemberei, gyermekvédelmi 
szakellátás, gyámhatóság). 
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VI. FEJEZET 
INTÉZMÉNY EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYAI 

 
A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető 
szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles. 
 
Egészségügyi ellátás: 
A bölcsődei gyermekorvos és a védőnő együttes szolgálatából áll. A gyermekek intézményen 
belüli egészségügyi gondozását az intézménnyel megbízásban lévő orvos és fenntartóval 
jogviszonyban álló kerületi védőnő látja el. A körzeti védőnő egyeztetés szerint látogatja az 
intézményt. 
 
Az intézményvezető feladatai az egészségügyi ellátás keretében: 

• biztosítja az orvosi és védőnői munka feltételeit, 

• gondoskodik a szükséges kisgyermeknevelői felügyeletről,   

• szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről. 
 
Az intézmény működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 
meghatározott szabályokat be kell tartani (fertőző gyermekek elkülönítve, csak a szülő 
érkezéséig, illetve a legszükségesebb ideig tartózkodhatnak a bölcsődében). 
Fertőző gyermekbetegség esetén a szülőnek az intézményt értesítenie kell. 
Fertőző megbetegedésről a szülőket értesítjük szóban és írásban. 
Az intézményben a további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell 
fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. Az intézményben dolgozók éves munka-alkalmassági 
vizsgálatát az intézménnyel megbízási szerződésben foglaltak szerint az üzemorvos látja el. 

 

   Gyermekbaleset esetén az intézmény dolgozóinak feladata: 
A gyermekek felügyeletét ellátó kisgyermeknevelőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, 
sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

• A sérült gyereket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia. 

• A balesetet, a sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni. 

• Minden gyermekbalesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az  
intézményvezetőnek. 

 
A feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő kisgyermeknevelőnek is részt 
kell vennie. 

• A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel 
csak annyit tehet, amihez biztosan ért. 
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• Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost 
kell hívnia és a beavatkozással meg kell várni az orvosi segítséget. 

• Az intézményben történt balesetet, sérülést az intézményvezetőnek (vagy az általa 
megbízott személynek) ki kell vizsgálnia. 

• A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lehetett 
volna elkerülni a balesetet. 

• A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni hasonló 
balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 
Elsősegélydoboz helye: fejlesztőszoba  

Védő-óvó előírás: 

• Az egészség és testi épség védelmére vonatkozó előírás. 

• A csoportfoglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások. 

• A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően 
kell  ismertetni. 

• Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania a Munkavédelmi szabályzat, 
valamint a Tűzvédelmi utasítás és a Tűzriadó terv rendelkezéseit. 

• A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a  
szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

• A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni és le kell fektetni, szükség 
esetén azonnal orvost kell hívni. 

• Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. 

• A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a 
bölcsődét. 

• Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia. 

• Minden kisgyermeknevelőnek feladata, hogy a rábízott gyermekek egészségére és testi 
épségére vigyázzon, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy 
ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Fentiek érdekében: 

• A bölcsőde csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. 

• A játékot vásárló, illetve használó köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt 
figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a 
játékszert annak megfelelően alkalmazni. 

• Az intézmény dolgozói házi készítésű vagy használatú elektromos berendezéseket az 
intézménybe nem hozhatnak be.  

• A bölcsőde dolgozói csak olyan játékot, eszközt hozhatnak be a bölcsődébe, amelyek 
a gyermekek és dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyeztetik. 

• A bölcsődében történő használatukra előzetes bemutatás után az intézményvezető ad 
engedélyt. 
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• A nem engedélyezett játékot és eszközt a bölcsődéből történő kivitelig – a munkanap 
végégig az intézményvezető által kijelölt szekrénybe kell zárni. 

• Ittas szülőnek, hozzátartozónak, illetve 14 éven aluli személynek gyermeket nem 
adunk ki. 

   

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 
Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen  
felettesének jelenteni. Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően 
haladéktalanul értesíti: 

• az érintett hatóságokat, 

• a fenntartót, 

• a szülőket. 
 
A dolgozó megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amely a gyermekek védelmét, 
biztonságát szolgálja. 
 
Rendkívüli eseménynek számít különösen: 

• a tűz, 

• az árvíz, 

• a földrengés, 

• a bombariadó, 

• egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő 
körülmény. 

 
Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. Fegyelmezetten, a menekülési útvonalon 
keresztül hagyja el mindenki az épületet, különösen figyelve, hogy semmilyen berendezéshez 
ne nyúljon. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést 
vezető hatóság információja alapján az intézményvezető, akadályoztatása esetén az 
intézkedéssel megbízott személy dönt. 
A tűz oltásában mindenki köteles részt venni, kivéve azokat, akik a gyermekek felügyeletét  
látják el. A rendkívüli eseményt az intézményvezető a szükséges és elengedhetetlen 
intézkedések megtétele után a fenntartó felé haladéktalanul jelenteni kell. Az esemény után az 
intézményvezető írásos jelentést küld a fenntartónak, mely tartalmazza az esemény leírását, a 
megtett intézkedéseket, az elhárítás módját, időtartamát és az  esetleges következményeket. 

 
Az intézményben történő dohányzás szabályozása 
Az intézmény egész területén tilos a dohányzás! 
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VII. FEJEZET 
AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK JOGAI ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK RENDJE 

 

A bölcsődei alkalmazottak közössége és kapcsolattartásuk rendje 
 
Bölcsődei közösség 
A bölcsődei közösséget a bölcsőde dolgozói, az intézménybe járó gyermekek és szüleik 
alkotják. 
 
Közalkalmazottak 
A bölcsőde dolgozóit, a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított 
munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban a bölcsőde vezetője alkalmazza. Az 
intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket 
és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és 
az ezekhez kapcsolódó rendeletek szabályozzák. A bölcsőde dolgozói munkájukat a 
munkaköri leírásuk alapján végzik. 
 

Az alkalmazotti közösségek jogai 
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, 
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Részvételi jog illeti 
meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre 
meghívást kap. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti 
jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és 
véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. Az 
elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör 
gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett 
javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni 
kell. 
Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott 
kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult 
személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. 
A döntési jog a rendelkező személy, vagy közösség számára kizárólagos intézkedési jog, 
amelyet jogszabályok biztosítanak.  
Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben, közösségi 
jogkör esetén a közösség egyszerű többsége (50%+ 1 fő) alapján dönt. 
 

Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott 
közalkalmazotti képviselők fogják össze. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, 
melyek közül mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az 
együttműködést szóban vagy írásban. 
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A kapcsolattartás formái 
Az intézmény Gyál Város Önkormányzatával, mint fenntartóval folyamatos 
kapcsolatban áll, mind gazdasági (a munka és feladatmegosztás rendjéről szóló 
megállapodás alapján), mind szakmai, igazgatási (adatszolgáltatás, beszámoló, megbeszélés, 
tárgyalás) szempontból. A gyermekek étkeztetését Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. biztosítja Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
által jóváhagyott önköltségi áron, külön étkezési szerződés keretében. A szolgáltatás 
biztosításának részleteit, feltételeit, felek kötelezettségeit az étkezési szerződés rögzíti. A 
kapcsolattartás szóban és írásban történik. 
 
Különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok. 
Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza. A 
belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a munkatársi értekezletekre a vonatkozó 
napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösség által 
delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatát jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt 
jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az 
alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 
 
 
 

A szülői közösség kapcsolattartás rendje 
A szülői érdekképviselet a bölcsőde részeként fejti ki tevékenységét. Feladata, hogy 
megfelelő kapcsolat legyen a szülők, az intézmény vezetője és dolgozói között. 

• A bölcsődei szülői érdekképviseleti fórum részei: 

• érdekképviseleti tagok 

• Érdekképviseleti elnök  
A választmány tagjainak száma 8 fő (1 fő csoportonként). Az Érdekképviseleti delegáltak 
tagjait szülői értekezleten választják meg a szülők. A vezetőség tagjai maguk között elnököt 
választanak. A választás titkos szavazással történik. Az elnök képviseli a szülői 
munkaközösséget a bölcsőde vezetésénél. 
 

A bölcsődei közösség kapcsolattartása 
A gyermekekkel kapcsolatos szülői tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak:  

• szülői értekezlet 

• szülőcsoportos beszélgetés 

• családlátogatás 

• egyéni beszélgetés 

• rendkívüli elbeszélgetések 

• írásbeli tájékoztatás a füzetben 
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A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 
A szülők csoportos tájékoztatásának módja lehet a szülői értekezlet vagy a 
szülőcsoportos beszélgetés. Az intézmény a gyermekről a nevelési év során rendszeres 
szóbeli tájékoztatást ad a kisgyermeknevelők által. Az egyéni szülői tájékoztatást a 
várható bölcsődei életről és működési rendjéről a családlátogatások teszik lehetővé. 
 
A szülői értekezletek rendje 
A csoportok szülői közössége számára az intézmény nevelési évenként négy - munkatervben 
rögzített időpontú - szülői értekezletet, illetve szülőcsoportos megbeszélést tart. A júliusi 
szülői értekezleten a szülők értesülnek a nevelési év rendjéről, feladatairól. Rendkívüli szülői 
értekezletet bármikor összehívhat az intézményvezető, a kisgyermeknevelő és a 
gyermekvédelmi felelős, illetve a szülői szervezet képviselője a gyermekközösségben 
felmerülő problémák megoldására. 
 
Szülőcsoportos megbeszélés 
A megbeszélést minden nevelési év, adott időintervallumában tartják meg a 
kisgyermeknevelők. A megbeszélés témája előre betervezett, illetve a csoportokban felmerülő 
aktuális témákat beszélik meg. A megbeszélésen jelenléti ív vezetése kötelező, a 
kisgyermeknevelők jegyzőkönyvet készítenek az elhangzottakról. 
 
Családlátogatás 
A családlátogatás minden felvételt nyert gyermek beszoktatása előtt történik. A 
kisgyermeknevelők elmennek és személyesen megismerkednek otthoni környezetben a 
gyermekkel, illetve családtagjaikkal. A látogatásról utólag feljegyzést készítenek.  
 
Egyéni beszélgetések 
Ha a szülőnek egyéni kérdése van a gyermekével kapcsolatban, akkor a kisgyermeknevelő 
tájékoztatást ad, illetve ha a gondozónőnek van egyéni kérése, kérdése a szülő felé ezt 
megbeszélik. Ezekben az esetekben csak szülő-kisgyermek nevelő van jelen. 
 
Rendkívüli elbeszélgetések: 
Abban az esetben történik, amikor a szülő olyan problémával fordul felénk, melynél már a 
gyermekvédelmi felelős személy jelenléte és közreműködése is szükséges. 
 
Írásbeli tájéktatás füzetben 
A kisgyermek nevelők havi-kéthavi rendszerességgel írnak a gyermek fejlődéséről, bölcsődei 
életének történéseiről. A szülők a tájékoztatót elolvassák és igény szerint válaszolnak, 
visszajelzést írnak a kisgyermeknevelők részére. 
 
Záró rendelkezések: 
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A Gyáli Bóbita Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát és a hozzátartozó 
mellékleteket az intézmény vezetője állította össze. Annak egy példányát valamennyi 
munkatárs számára hozzáférhető helyen kell elhelyezni.  

 
 
            
           Balkó Kálmánné 

  intézményvezető 
 

 

Mellékletek:  

• Alapító okirat 

• Működési engedély 

• Munkaköri leírás 

 
 
 

Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Gyál Város Önkormányzatának Szociális,és 
Egészségügyi Bizottsága ……../2020. (II.19.) sz. határozatával jóváhagyta. 

 
Gyál, 2020.03.01. 

 
 

 

 Pápai Mihály       Rozgonyi Erik 
 polgármester                címzetes főjegyző 
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Gyáli Bóbita Bölcsőde 
2360 Gyál, Klapka György u. 7 

Telefon: 06 29 340 - 375 
   
 

                                                                                          Iktatószám:  
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 

A munkatársak számára az SZMSZ elolvasásra át lett adva. 
Az intézmény dolgozói tudomásul vették, egyöntetűen elfogadásra javasolják. 
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Gyáli Bóbita Bölcsőde 
2360 Gyál, Klapka György u. 7 

Telefon: 06 29 340 - 375 
   
 

                                                                                          Iktatószám:  
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 

A Szülői érdekképviselet tagjai számára az előkészített SZMSZ elolvasásra át lett adva, 
egyöntetűen elfogadásra javasolják. 
 
 

 
 
 

SZABÁLYZAT-LELTÁR 
 

 
 
A bölcsődeműködést meghatározó szabályzatok: 
 
 

• SZMSZ 

• Közalkalmazotti Szabályzat 

• Munkavédelmi Szabályzat 

• Tűzvédelmi Szabályzat 

• Felvételi Szabályzat 

• Gyakornoki Szabályzat 

• Adatkezelési Szabályzat 

• Érdekképviseleti Fórum (Szülői Szervezet) Szabályzata 

• Iratkezelési Szabályzat 

• Pénzkezelési Szabályzat 
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Munkaköri leírás 
 
Kisgyermeknevelő                                        

 

Munkaideje:     heti 40  óra (csoportban eltöltendő idő napi 7+1 óra( napi + 1 óra 

felhasználható  

                                                                        adminisztráció elvégzésére, kreatív tevékenység előkészítésére, 

beszerzésére,  

                                                                        családlátogatás, szakmai tevékenységgel kapcsolatos teendőkre. 

Csoportban  

                                                                         töltendő teljes munkaidő nap 8 óra a társ kisgyermeknevelő 

hiányzása esetén) )  

Munkakör célja:                 gyermekgondozás, nevelés,                                                         

Munkakör specifikációja:                 érettségi után szakirányú végzettség E kategória  

Döntési jogosultság: váratlan helyzetekben a rábízott gyermekek érdekében, felelőssége 

teljes tudatában dönthet. 

Aláírási jogosultság: általa vezetett szakmai dokumentáció  

Munkáját ellenőrzi: vezető 

Munkahelye:    Gyáli Bóbita Bölcsőde 

     2360 Gyál, Klapka Gy. u. 7. 

Feladata: 

1. A bölcsődevezető irányításával dolgozik, munkájában figyelembe veszi és betartja a szakmai 

előírásokat, magas szintű szakmai munkát végez. 

2. Nevelési és gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését. 

3. Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével neveli a rábízott gyermekeket. 

4. Elősegíti (megteremti) a feltételt az egészséges gyermekek napi aktív játéktevékenységéhez, 

kreativitásához, önállósodásához. Biztosítsa a sajátos nevelést igénylő gyermekek ellátását, teljes 

integrációban. 

5. Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak megfelelően legyenek öltöztetve. 

6. Biztosítja a gyermekek rendszeres levegőztetését, szakszerű napoztatását. 

7. Napirendet ír, melyet egyeztet a csoportban dolgozó kisgyermeknevelőkkel. Munkáját a napirendben 

előírtak szerint végzi, ezzel biztosítja a gyermekek részére a kiegyensúlyozott, biztonságos légkört. 

8. Figyelemmel kíséri csoportjában a bútorok, illetve játékok alakulását, hogy azok a gyermekek korának 

megfelelőek legyenek. 

9. Vezeti a nyilvántartásokat, csoportnapló, étkezés, fejlődési napló, üzenő füzet, eü. törzslap, beszoktatási 

füzet. 

10. Szülőkkel együttműködve családlátogatási és beszoktatási tervet készít és megvalósítja azt. Állandó 

kapcsolatot tart a szülőkkel, mely kizárólag a gyermekkel kapcsolatos. (Napi 1 óra itt felhasználható). 

11. Szülői értekezleteken részt vesz, illetve csoport szülőit szervez, melyről jegyzőkönyvet vezet, és 

jelenléti ívet irat. 
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12. Születésnapot, családi délutánt, nyitott napokat, gyermeknapot szervez a szülőkkel együtt. 

13. Betartja, illetve betartatja a higiéniás követelményeket, figyel, hogy a felszolgált étel minőségileg és 

mennyiségileg megfelelő legyen. Természetesen figyelembe veszi, hogy az étel nem helyben készül. 

14. A Kisgyermeknevelő köteles a kisgyermeknevelő etikának megfelelően beszélni és viselkedni a 

szülőkkel, gyermekekkel és a kollégáival is. Törekszik a nyitottságra a jó kapcsolat kialakítására, de 

csak a megengedhető keretek határain belül. Ápolja az Intézmény jó hírnevét. 

15. Gyermek megbetegedését jelzi a vezetőnek, ellátja és a gyermek állapota szerint, megvárja a szülő 

érkezését, vagy segédkezik az orvosi beavatkozásnál. Önállóan diagnózist nem állít fel. Köteles az 

előforduló balesetekről mielőbb tájékoztatni a vezetőt, minden váratlan eseményt rögzít a 

csoportnaplóba és az üzenő füzetben. 

16. Részt vesz a továbbképzéseken, értekezleteken. 

17. Felelősséggel tartozik a csoportjában elhelyezett tárgyakért. 

18. Betartja, illetve betartatja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat. Elsajátítja a tűzriadó tervet.  

Továbbá képzettségének megfelelően, előírások és utasítások figyelembe vételével köteles a rábízott 

feladatokat ellátni, melyért felelősséggel tartozik. 

       19. Váratlan esemény kapcsán a dolgozó köteles szabadság igényét az Intézményvezető felé jelezni, ennek 

elmulasztása  figyelmezetést von maga után. Szabadság igénybevétele a Kjt. szerint. 

20. Betartja a GDPR európai általános szabályokat, a  2011. évi CXC. törvény, 20/2012 EMMI rendelet. 

Személyes adatok védelmének szabályzata szerint látja el munkakörét, az internetre a bölcsődében készült 

fényképeket, adatokat, mint adatfelhasználó nem tehet közzé. 

 

Szabadsága: a törvényi előírás szerint 21 + 25 pót = 46 nap  

Munkarend:  heti 40 óra a szakmai munkához kapcsolatos teendők elvégzésére 

Helyettesítés: saját csoportját közepes műszakban egyedül látja el, a társ kisgyermeknevelő hiányzása 

esetén. Az Intézmény zökkenőmentes működése érdekében az Intézményvezető által elrendelt 

egységben végzi helyettesítési feladatait hiányzások esetén. 

      

Kárfelelőssége: az MT. és Kjt előírásai az irányadók. 

Köteles munkaköre ellátására munkaképes állapotban megjelenni. 

Felelőssége: 

- felel a rábízott gyermekek max. ellátásáért, testi épségük megóvásáért, nevelésükért, testi és 

szellemi fejlődésükért, 

- rábízott munkaterület tisztaságáért, rendjéért, 

- fertőtlenítő szerek szakszerű használatáért,  

- leltári tárgyak megőrzéséért (játék, textil, álló-fogyó eszközök), 

- nyilvántartásai pontosságáért, egyezőségéért, ANTSZ által előírt követelmények betartásáért, 

- szakmai tudásával segíti a bölcsőde zavartalan működését, 
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Érvényes visszavonásig. 

          ………………………………….. 

    

                                              munkáltató aláírása    

Munkaköri leírást átvettem, tartalmát megértettem. 

Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és fegyelmi felelősséggel 

tartozom. 

 

Hatályba lép:             év            hó          nap 

       

                                                                                       ……………………………….. 

         munkavállaló aláírása 

 

A munkaköri leírás 2 példányban készült, kapják: 

 

Munkáltató 

Munkavállaló 
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Munkaköri leírás 
 
 

Bölcsődei dajka:                            
Név:                                                   
Munkaidő:                                        napi 8 óra = 40 óra / hét                                                           
Munkakör célja:                                 segíti bölcsőde zökkenőmentes működését, az intézmény 

tisztántartása, mosás-vasalás, és a kisgyermeknevelők 
segítése a csoportban ( napirend szerint)  

Munkakör specifikációja:                  Alapfokú végzettség, bölcsődei dajka tanfolyam 
Szabadsága:                                       20 nap alap + besorolás szerinti kategória 
 
Munkaideje:                                        800 – 16 00 

 
Munkahelye:                                    Gyáli Bóbita Bölcsőde 
                                                          2360, Gyál Klapka György u.7. 
 
Döntési jogosultsága:             saját feladatkörén belül az általa használt technika, 

figyelembe véve a gyermekek érdekeit, valamint a napirendet. 

 
Aláírási jogosultsága:                        nincs, kivéve a névre szóló megbízást. 
 
Munkáját ellenőrzi:                           vezető, intézményvezető helyettes 
 
Munkaköri kapcsolatok:                   munkatársak 
 
Ruházata:                                          tevékenységi körének megfelelő 
 
Munkaterülete : a gondozási egység, illetve helyettesít a meghatározott munkaterületen 
 
Napi feladatai: 

• Munkakezdéskor átöltözve felveszi a munkát. 

• bekészíti a mosást, mosógépet elindítja 

• Játékot mos, ágyat húz (csoport igény szerint) 

• Irodákat (vezetői, gazdasági) 

• Az épület napközbeni takarítása,  

• Külső hátsó bejáratok rendbetartása 

• Öltözők, mosdók kitakarítása 

• Kisfolyosók felmosása, takarítása 

• Ruhák kiteregetése 

• Mosás, vasalás 

• Mosókonyhát rendbe rakja  

• Időjárásnak megfelelően a gyermek átadók kitakarítása 

- 8 órakor betolja az étkezőkocsit a saját csoportjába, majd ő is reggelizik a felnőtt étkezőben 

- A telefonhívásra a csoportba megy, a szükséges feladatok elvégzése miatt 
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- kitolja az étkezőkocsikat 

- A csoportszobában felsöpör, szükség esetén felmos. 

- Felügyel a tisztázás ideje alatt szükség szerint, a kisgyermeknevelők kérése alapján 

- Tisztázás után a fürdőszoba feltakarítása, felmosás, szemét ürítése, pelenka kivitele. Átadó 

felmosása. 

- Tízórai betolása a csoportba – mindkettőbe 

- Tízórai után kitolja a kocsit a konyhába. 

- Felügyeletet biztosít az udvarra menetelnél, fogadja az elsőnek érkező gyerekeket, majd 

amikor a kisgyermeknevelők kimentek, bemegy a csoportban maradó gyerekekre 

felügyelni. 

- A dajkák játékot mosnak. Csoportszobák rendbetétele. Játékpolcok letörlése. Ágyhúzás –

kéthetente váltva a két csoportban, pénteken délelőtt, amíg a gyermekek a szabadlevegőn 

tartózkodnak.  

- Bejövetelnél a csoportban fogadja a gyerekeket. Majd az utolsónak bejövő 

kisgyermeknevelő gyermekeire felügyel az udvaron. 

- Betolja az ebédet, és az első szobában, amikor asztalhoz ültek a gyerekek, lerakja az 

ágyakat. Azt követően a másik csoportban is. 

- Ebéd után kitolja a kocsit. Felsöpör, felmos a csoportszobában, fürdőszobában, átadóban.  

A fürdőszobában a W C.-t, kézmosót, csapokat lefertőtleníti (hypo). Szemét ürítés, udvari 

WC takarítása, fertőtlenítése. 

- 13 00 – 14 30 Mosás - vasalás. Textília elrakása. Tiszta ruhát a csoportba viszik. Mosókonyha 

takarítása. 

- A fürdőszobában a WC papírról, folyékony szappanról, papírtörlőről (kéztörlő) 

gondoskodik. 

- Teraszok rendbetétele, felmosása 

- Udvari kis Wc-k takarítása 

- Öltözők takarítása 

- Felügyeletet biztosít szükség szerint tisztázás alatt. 

- Betolja az étkezőkocsit az uzsonnával. 

- Az étkező asztalnál ülő gyermekek ágyát elteszi. 

- Kitolja az étkezőkocsit 

- Szükség szerint felsöpör, feltöröl. 

- Konyhában uzsonna után elmosogat, elpakolja a tányérokat, kocsit rendezi 

- Külső gyermek Wc-k kitakarítása 
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- Felnőtt öltözők porszívózása 

 
A dolgozó köteles a szabadságát 3 nappal előtte bejelenteni az Intézményvezető felé, ennek 
elmulasztása figyelmeztetést von maga után. 
 
A munkába köteles mindig rendezetten, ápoltan, munkaképes állapotban megjelenni. 
Fokozott figyelmet fordít a munkafolyamatok közötti kézmosásra, átöltözésre. 
 
Helyettesítés: Az Intézmény zökkenőmentes működése érdekében, az Intézményvezető 
utasításának megfelelően. Kisegítő és délutános takarítónő hiányzása esetén, a takarítási 
feladatok elvégzése, megosztás szerint.  
 

Kárfelelőssége: az MT. és Kjt előírásai az irányadók. 

Felelőssége: 

- felel a rábízott gyermekek testi épségük megóvásáért, rábízott munkaterület 

tisztaságáért, rendjéért, 

- fertőtlenítő szerek szakszerű használatáért,  

- leltári tárgyak megőrzéséért (játék, textil, álló-fogyó eszközök), 

-  ANTSZ által előírt követelmények betartásáért, 

- szakmai tudásával segíti a bölcsőde zavartalan működését, 

 
A munkaköri felülvizsgálat időpontja: 2 évente 

 

Érvényes visszavonásig. 

                     ………………………………….. 

    

                                               munkáltató aláírása    

Munkaköri leírást átvettem, tartalmát megértettem. 

Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és 

fegyelmi felelősséggel tartozom. 

 

Hatályba lép:             év            hó           nap 

                                                                         ……………………………….. 

         munkavállaló aláírása 

 

A munkaköri leírás 2 példányban készült, kapják: 

Munkáltató  

Munkavállaló 
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Munkaköri leírás 
Konyhai dolgozó 

Név:       
Munkaidő:     napi 8 óra = 40 óra/hét 
Munkakör célja: gyermekek étkezésének higiénikus előírásnak megfelelő 

biztosítása 
Munkakör specifikációja: Szakmunkás bizonyítvány 
Szabadsága: 20 nap alap + besorolás szerinti kategória 
Munkaideje: reggel 700 órától délután 1500  óráig 
Munkahelye:                                                   Gyáli  Bóbita Bölcsőde 
                                                                        2360. Gyál, Klapka Gy. u. 7 
Döntési jogosultsága: saját feladatkörén belül, az ételek minőségével 

kapcsolatosan, figyelembe véve a gyermekek érdekeit, 
valamint a napirendet, egyeztet a gazdasági üi. 
(élelmezés vezetővel), egyeztet a vezetővel. 

Aláírási jogosultsága: nincs, kivéve a névre szóló megbízást 
Munkáját ellenőrzi: vezető, élelmezési menedzser 
Munkaköri kapcsolatos: munkatársak, ételszállítók 
Ruházata: fehér köpeny, nylon kötény, hajvédő háló, csúszás gátló 

cipő, papucs 
Konyhai előírások irányadók: HACCP rendszer alkalmazása 
 
Helységek: konyha összes helyiségében 
 

Feladata: 

- Elsősorban az étel fogadása, átforralása, szükség esetén utóízesítése, tálalásra 

előkészítése. Edények az előírásnak megfelelő módon, és helyiségben történő 

mosogatása. Konyha napi átfogó fertőtlenítő takarítása. 

Részletezve: 

- 7 órakor szellőztet, edényeket előkészíti az elszállításra. A konyhát alkalmassá 

teszi a reggeli fogadására.  

- 7.30 után átveszi, ellenőrzi a mennyiséget, előkészíti a reggelit, majd a tálaló 

kocsira feltálalja. Minősíti a beérkezett ételt. Eltérés esetén azonnal jelzi az 

élelmezési menedzsernek. A feltálalt folyadék hőfoka 62oC. Minden ételből elteszi 

az ételmintát. Dátumozza, aláírja és 72 órán keresztül erre a célra használatos 

hűtőszekrényben megőrzi. 

8.30 után kiérkezett szennyes edényt a megfelelő helyiségben és módon elmossa. 

Törölgetni és edényeket egymásra rakni tilos! Szárazon visszarakja a szekrénybe. 

Feltakarítja a konyhát, rendbe teszi a konyha többi helyiségeit. Moslékot zárt 

vödörbe (fedéllel) gyűjti és minden étkezés után a megfelelő helyiségben tárolt 

gyűjtőedénybe üríti. Letörli a csempét, csapokat. Előkészíti a tízórait. 
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- 10 órakor feltálalja a tízórait. Elmossa a beérkezett poharakat. 

- 11 óra után átveszi az ebédet, mindenben úgy jár el, mint a reggelinél. 

Amennyiben az étel elért az étrendben rögzítettől azonnal jelzi. A konyha előzetes 

értesítés nélkül (megbeszélés) étrendet nem változtathat. Felelősséggel 

véleményezi a beérkezett étel tartalmát és minőségét. Bármi eltérést jelent. 

Mindent írásban dokumentál a megfelelő füzetbe. Az élelmezési menedzser az 

ételt megkóstolja, véleményezi. Tálalás után a melegentartó sütőben tartja az ételt 

62 C hőfokon.    

Kocsikra tálalja az ételt. Minden esetben lefedi. 

Elmossa a szállító edényeket. Ezután elmossa a kiérkezett fehér edényeket (pohár, 

tányér, tálca, kancsó, evőeszközök), előmosogatás után mosogatógépet használ. 

Rongyot, viledát saját felelősségére sem használhat mosogatáshoz. 

Csepegtetés és száradás után elpakolja az edényeket. 

- Textíliát, étel és kenyértakarókat naponta frissen mosva, vasalva használja és 

cseréli. 

- Mixert és darálót csak főtt étel pépezésére használ. Szalámit, tojást a darálóval 

nem lehet darálni. Ezek elmosására külön figyelmet fordít. Itt a legnagyobb a 

fertőző baktérium megtelepedésének lehetősége. 

- 14 óra után előkészíti az uzsonnát, kocsira tálalja.  

- 1430 – mosogatás  

 

Munka területén rendet tart, takarít.  

Saját felelősségére idegeneket a konyha helyiségébe nem enged be. Az ételszállító 

folyosón idegent tálalás alatt nem enged át. 

      Betartja a munka- és tűzvédelmi előírásokat. Elsajátítja a tűzriadó tervet. 

Szabadságát min. 3 nappal előbb, táppénzes állományát azonnal jelzi a vezető felé. 

Bármilyen egészségével kapcsolatos elváltozást jelent, és felkeresi a fogl. eü. 

szakorvosát. 

A hűtőszekrényeket naponta ki kell törölni. Hőmérővel ellenőrizni a hőfokot. 

Mosogatás formája: három fázis. Minden mosogató fölé köteles kifüggeszteni a 

használt anyag mennyiségét, és fajtáját. 

Fehér mosogató: tányér, pohár, tálaló jénaik, evőeszközök. 

Szállítóedény mosogató: melyekben az ételt szállítják. 

Kárfelelőssége: felel a konyha és a feltálalt ételek higiéniájáért. 
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Mt és Kjt előírásai az irányadók. 

Köteles munkaköre ellátására a megfelelő ruházatban és munkaképes állapotban 

megjelenni. 

Felelőssége: csak frissen mosott és vasalt bölcsődében használatos ruhát viselhet. 

- felel az általa használt eszközök, szerek tárolásáért, 

- felel a munkaterülete tisztaságáért, higiéniájáért, fertőtlenítő szerek szakszerű 

használatáért, 

- gyermekek napirendjét figyelembe véve végzi a munkáját, 

- leltári tárgyak megőrzéséért (edény, textil, álló és fogyóeszközök), törés füzetet 

vezet. 

- az ÁNTSZ által előírt követelmények betartásáért, 

- elvégzi a rábízott feladatokat, melyért felelősséggel tartozik, 

- a dolgozó köteles szabadság igényét az Intézményvezető felé 3 nappal előtte 

jelezni, ennek elmulasztása figyelmeztetést von maga után.  

-  

Betartja a GDPR európai általános szabályokat, a  2011. évi CXC. törvény, 20/2012 

EMMI rendelet. Személyes adatok védelmének szabályzata szerint látja el 

munkakörét, az internetre a bölcsődében készült fényképeket, adatokat, mint 

adatfelhasználó nem tehet közzé. 

Helyettesítési kötelezettsége nincs. 

A munkaköri felülvizsgálat időpontja : 2 évente 

Érvényes visszavonásig. 

        …………………………………… 

         munkáltató aláírása 

Munkaköri leírást átvettem, tartalmát megértettem. 

Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért, 

gondatlanságból bekövetkezett  anyagi felelősséggel, valamint fegyelmi felelősséggel 

tartozom. 

 

Hatályba lép:       év             hó                  nap 

 

        …………………………………… 

         dolgozó aláírása 
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Munkaköri leírás 

Gazdasági ügyintéző, élelmezés vezető 

 

Név:                                                                

Munkaideje:    napi 8 óra       ( 8.00 – 16.00 óráig) 

Munkakör célja:                 A bölcsőde gazdasági ügyvitelének ellátása, az előírt  

                                                                       nyilvántartások vezetése, az élelmezéssel kapcsolatos 

                                                                       szabályok ellenőrzése, vezetése, munkaügyi, költségvetési feladatok 

Munkakör specifikációja:                 érettségi, középfokú pénzügyi, számviteli üi., felsőfokú élelm. 

menedzser 

Döntési jogosultság:                                  váratlan helyzetekben végezettségének megfelelően felelőssége teljes 

tudatában dönthet. 

Aláírási jogosultság: van 

Munkáját ellenőrzi: Intézményvezető, intézményvezető helyettes 

Munkahelye:     Gyáli Bóbita Bölcsőde 

      2360 Gyál, Klapka Gy.. u. 7. 

Gazdasági:  

A vezető által megbízott ügyintéző a pénzügyi – az államháztartási rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) sz.. 

pontja szerint a  Gyál Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal  Munka és feladatmegosztás rendjéről szóló 

megállapodás  szerint,  gazdasági feladatokat lát el. 

Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, 

gazdasági szerveivel.  

Feladata:  

1. A bölcsőde gazdasági ügyvitelének ellátása, az előírt nyilvántartások vezetése, anyagok, eszközök 

alkalomszerű beszerzése. 

2. KIRA program használata  

3. NRSZH program használata  

4. ASP program használata 

5. TAJ alapú adatszolgáltatásra jogosult munkakör 

6. Nyilvántartja a napi étkezőket, kiszámítja az étkezési díjakat., majd minden hónapban meghatározott 

napokon beszedi és regisztrálja. 

7. Nyilvántartja a bölcsőde kisértékű eszközeit. Évente belső leltárt vezet, kétévente teljes leltárt a 

Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársával. 

8. Az Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint szoros kapcsolatot tart a Polgármesteri 

Hivatallal.  

9. Vezeti a bérkimutatást,  

10. A bölcsődevezetővel és a gazdasági vezetővel együtt elkészíti a költségvetést.  

11. Gondoskodik a szükséges nyomtatványok mosó- és takarítószerek beszerzéséről. 

12. Postakönyvet vezet. 

13. Számítógépre viszi a bölcsőde minden, személyi, gazdasági és szakmai előírásait. 
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14. Naprakészen mindenről tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

15. Az önálló intézménytől felvett kp. ellátmányt beszerzési előleg kezelése, elszámolása.  

16. A dolgozó köteles szabadság igényét az Intézményvezető felé jelezni.  

17. Büntetőjogi felelősséggel tartozik az értékek kezelésének pontosságáért, valamint a mindenkori 

készpénzkezelésért. 

18. Köteles a bölcsőde vagyonát képező tárgyakat megőrizni és azokra figyelni.  

 

Élelmezés 

A gyermekek étkezetését az 54/2002. (XII.29.) GKM-BKM valamint a 80/1999. (XII.28.) GM EÜM FVM 

együttes rendelet tartalmazza a  9/1985. (X.23.) EüM-BKM rendelkezése alapján a Pest Megyei ÁNTSZ 

engedélyével megállapodás alapján a Gyáli KHT saját konyhájával biztosítja. A bölcsőde gondozottai részére 

külön étrendet állítunk össze. 

 

Feladata: 

1. A HACCP rendszer teljes körű vezetése, ellenőrzése. 

2. A konyhában betartatja az egészségvédelmi, a baleset és tűzvédelmi előírásokat. 

3. Ellenőrzi az ételmintákat, az adagolás és tálalás módját, menetét. 

4. Ételt kóstol, minősít szóban és írásban. 

5. Bölcsődés korú gyermekek igényeit szem előtt tartva a havi étlap megtervezése. 

6. Egyeztetés a főzőkonyhával, folyamatos kapcsolattartás napi szinten. 

7. Létszám jelentése a főzőkonyha felé. 

8. A konyhai dolgozó ellenőrzése. 

9. A HACCP rendszer szabályos működtetése során felelőssége a folyamat teljes fázisában érvényesül, 

ellenőrzési jogköre kiterjed a gyermekszobákra is, ahol élelmiszert tárolni tilos. 

10. Váratlan esemény kapcsán a  dolgozó köteles szabadság igényét az Intézményvezető felé jelezni, ennek 

elmulasztása figyelmezetést von maga után. Szabadság igénybevétele a Kjt. szerint. 

11. Betartja a GDPR európai általános szabályokat, a  2011. évi CXC. törvény, 20/2012 EMMI rendelet. 

Személyes adatok védelmének szabályzata szerint látja el munkakörét, az internetre a bölcsődében 

készült fényképeket, adatokat, mint adatfelhasználó nem tehet közzé. 

Szabadsága:  a törvényi előírás szerint 21 nap + besorolás alapján  

Munkarend: heti 40 óra  

Helyettesítés: kisgyermeknevelői végzettséget figyelembe véve, saját feladatinak átcsoportosítása mellett, 

szükség esetén kisgyermeknevelői feladatok ellátásával bízom meg. 

       Kisgyermeknevelői feladatok elvégzése időszakos kisgyermeknevelői helyettesítőként. 

Egyéb önként vállat feladat: 2019. január 18-tól   közalkalmazotti tanácstag, mely szerint a feladata ellátása 

érdekében a közalkalmazotti tanács, megválasztott tagját beosztás szerinti havi munkaideje tíz 

százalékának megfelelő munkaidő-kedvezmény illeti meg. A munkaidő-kedvezmény igénybevételét – 

előre nem látható, halasztást nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve – legalább öt nappal korábban 

be kell jelentenie.  

Kárfelelőssége: az MT. és Kjt előírásai az irányadók. 

Köteles munkaköre ellátására munkaképes állapotban megjelenni. 
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Felelőssége: 

- leltári tárgyak megőrzéséért ( álló-fogyó eszközök), 

- nyilvántartásai pontosságáért, egyezőségéért, ANTSZ által előírt követelmények betartásáért, 

- szakmai tudásával segíti a bölcsőde zavartalan működését, 

 

A munkaköri felülvizsgálat időpontja: 2 évente 

 

Érvényes visszavonásig. 

                         ………………………………….. 

                                              munkáltató aláírása    

Munkaköri leírást átvettem, tartalmát megértettem. 

Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és fegyelmi felelősséggel 

tartozom. 

 

Hatályba lép:             év            hó           nap       

                                                                                                   ……………………………….. 

                             munkavállaló aláírása 

A munkaköri leírás 2 példányban készült, kapják: 

Munkáltató 

Munkavállaló 
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