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Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 151. § (2f) 

bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed Sárszentmihály település közigazgatási területén élő, 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 4. §-ában meghatározott 

személyekre. 

2. A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja, a kérelem 

elbírálásának szempontjai 

2. § (1) A bölcsődei ellátás iránti kérelem, írásban, az intézmény vezetőjénél nyújtható be. 

(2) Az intézményvezető a kérelmeket nyilvántartásba veszi. 

(3) A bölcsődei ellátás iránti kérelmek kielégítése a nyilvántartás sorrendiségén alapul. 

(4) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni: 

a) azt a gyermeket, akinek bejelentett lakóhelye Sárszentmihály település, 

b) azt a sárszentmihályi bejelentett lakóhellyel rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, 

hogy munkaviszonyban, vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

(5) Az intézményvezető megállapodást köt a kérelmezővel a bölcsődei ellátás megkezdése 

előtt. 

3. A bölcsődei ellátás megszűnésének esetei és módjai 

3. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott 

eseteken túl, a bölcsődei ellátást az intézményvezető megszüntetheti, ha az ellátást igénylő az 

ellátást szándékosan akadályozza, vagy a személyi térítési díjat határidőben nem fizeti meg, 

vagy agresszív, fenyegető magatartást tanúsít az ellátottakkal vagy az intézmény dolgozóival 

szemben, vagy az intézmény házirendjében foglaltakat súlyosan megsérti. 

4. A bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj mértéke, csökkentésének és 

elengedésének feltételei 

4. § (1)1 A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 500 forint/ellátási nap. 



(2) A fizetendő személyi térítési díj csökkentésének és elengedésének főszabályait a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény határozza meg. 

(3) A fenntartó – kérelemre – 50% és 80% között csökkentheti az intézményvezető által 

megállapított személyi térítési díjat, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és a teljes 

személyi térítési díj megfizetése a fizetésre kötelezett család létfenntartását veszélyeztetné. 

(4) A fenntartó - kérelemre - mentesítheti a személyi térítési díj megfizetése alól a fizetésre 

kötelezettet, amennyiben a bölcsődei ellátás igénybevételére védelembe vételi eljárás során 

kötelezték a szülőt vagy más törvényes képviselőt és a (4) bekezdésben foglalt feltételek 

fennállnak. 

(5) A fenntartó az intézményvezető által megállapított személyi térítési díjat 100%-ban 

elengedheti, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

(6) A fizetésre kötelezett a kérelmét, jövedelmi viszonyait megfelelő iratokkal köteles 

igazolni. 

5. A gyermekétkeztetés térítési díja, csökkentésének és elengedésének feltételei 

5. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az étkezési térítési díjak 

megállapításáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. 

(2) A fizetendő személyi térítési díj csökkentésének és elengedésének főszabályait a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény határozza meg. 

(3) A fizetendő személyi térítési díj csökkentésének és elengedésének, valamint 

átvállalásának e rendeletben meghatározott eseteiben a fenntartó dönt. 

(4) Az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj megfizetését a fenntartó 

részben vagy teljes egészében – kérelemre – átvállalhatja. 

(5) Az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj megfizetését - kérelemre - 

100%-ban átvállalhatja a fenntartó, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

(6) Az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj megfizetését - kérelemre - 

50% és 80% között átvállalhatja a fenntartó, ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150%-át. 

(7) A fizetésre kötelezett a kérelmét, jövedelmi viszonyait megfelelő iratokkal köteles 

igazolni. 

6. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm.rendelet, továbbá a 



gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) 

Korm.rendelet vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

6. Záró rendelkezések 

7. § Hatályát veszti az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet. 

8. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 


