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Jogszabályi háttér 

 

15/1998.(IV.30.) NM rendelet 36§ alapján bölcsődébe a csecsemő, kisgyermek 20 hetes 

korától 3 éves koráig, SNI gyermek 6 éves koráig, illetve a 3 vagy 6 életév betöltésének 

évében december 31-ig vehető fel. 

37.§ (1) A napos bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül 

biztosítja a gyermekek ellátását. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén, egy gyermek napi 

gondozási ideje a 12 órát nem haladhatja meg. 

40.§ (1) A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának 

megfelelően biztosítani kell: 

- a gondozás-nevelés feltételeit, 

- így különösen a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés 

lehetőségét, 

- a megfelelő textíliát, bútorzatot, a játéktevékenység feltételkeit, 

- a szabadban való tartózkodás feltételeit, 

- a fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit (az erre felkészült bölcsődében), 

- az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést külön jogszabályban 

meghatározottak szerint. 

 

Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12-14 gyermek gondozható. 

 

Bölcsődénk a saját családjukban veszélyeztetett, védelembe vett vagy hátrányos-, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nappali ellátását is megvalósítja, a Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival együttműködésben. Továbbá intézményünk a 

sajátos nevelési igényű valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek-

integráltan nevelhető -gyermekek ellátását is biztosítja, amennyiben azt az adott bölcsőde 

férőhely-kapacitása lehetővé teszi. 

 

A bölcsődei ellátás igénybevételének feltételei: 

 

 A bölcsődei ellátást elsősorban az olyan gyermekek számára biztosítjuk, akiknek 

szülei (nevelői, gondozói) munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő 

programban, képzésben való részvételük (tanulói jogviszony), vagy betegségük 

miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Ezen belül előnyt kell 

biztosítani annak a gyermeknek,  

- akit egyedülálló szülő nevel és szülője/gondozója munkaviszonyát hitelt 

érdemlően igazolni tudja,  

- akivel együtt a családban 3, vagy annál több gyermeket nevelnek és 

szülője/gondozója munkaviszonyát hitelt érdemlően igazolni tudja.  

 

 



 Továbbá  

- akinek a gyermekjóléti szolgálat a gondozási tervében bölcsődei 

elhelyezést ír elő,  

- az anya egészségügyi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését 

és állapotáról szakorvosi véleménnyel rendelkezik,  

- azt a gyermeket, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

és akinek szülője hitelt érdemlően igazolni tudja munkavégzését, vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát, 

- keresőtevékenységet folytató Gyermekgondozási segélyben részesülő 

személy, akinek gyermeke betöltötte az egyéves kort és kereső 

tevékenységét hitelt érdemlően igazolni tudja. 

 

Bölcsődei felvételnél a fenti szempontok figyelembe vételénél a jelentkezés sorrendje is 

meghatározó. 

 

Felvételkor előnyben részesül az: 

- akit egyedülálló szülő nevel, 

- akinek családjában három, vagy több gyermek van, 

- akinek egyik szülője munkaképtelen, 

- akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn, 

- aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 

Felvételi kérelem feltétele továbbá, hogy a család Paks városába bejelentett állandó 

lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és ezt lakcímkártyával igazolni tudja. 

 

A szülők igazolható munkahellyel, vagy a felvételkor alkalmazásukról, legalább munkahelyi 

szándéknyilatkozattal rendelkezzenek, melyben a munkáltató, leendő munkáltató 

nyilatkozik arról, hogy a Szülő alkalmazásban áll, vagy egy- másfél hónapon belül 

alkalmazni fogja. 

 

A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de férőhely függvénye. 

 

A bölcsődei felvétel menete: 

1. A bölcsődei felvétel egész évben folyamatos, a bölcsőde személyes megkeresésével 

történik.  

2. A bölcsődei ellátás igénylése történhet: 

a) a szülők kezdeményezésére, önkéntes alapon, valamint  

b) javaslatra: 

- védőnői szolgálat,  



- gyermekorvos, 

- gyermekjóléti szolgálat, 

- gyámhatóság,  

- családsegítő intézet által. 

 

           A hivatalos szervek írásban kezdeményezik, javasolják a bölcsődei ellátást.  

3. A szülők jelentkezési lapon rögzítik gyermekük bölcsődei elhelyezési szándékukat. A 

bölcsődei felvételről minden esetben az intézményvezető dönt. A döntésről az 

intézményvezető értesíti a szülőket és bekéri a szükséges munkahelyi, egészségügyi 

igazolásokat.  

4. Az ellátás igénylését a bölcsőde intézményvezető az előjegyzési naplóban rögzíti, a 

gyermek, a szülő adatainak, elérhetőségének, az ellátás megkezdésének várható 

időpontjának megjelölésével. 

5. Az ellátás megkezdésekor a bölcsőde és a szülő között megállapodás jön létre az 

ellátással kapcsolatban, melyet írásba foglalnak. 

6. A bölcsődevezető általános tájékoztatást nyújt a szülőknek, aki erről írásban 

nyilatkozik. 

7. A bölcsődei ellátást igénybe vevők nyilvántartása sorszámozott, naplózott, 

azonosíthatók és visszakereshetők. 

 

A bölcsődei étkeztetés során normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek 

nyilatkozatot kell tennie a megfelelő dokumentumokat csatolva. 

A mindenkori bölcsődei térítési díjakról az 1/1989./1.18/SZEM. MMPM számú együttes 

rendelet figyelembe vételével Paks Város Önkormányzata dönt. 

 

Csatolandó okmányok: 

- a gyermek és szülők lakcímét igazoló okmányának másolata. 

- a TAJ kártya másolata 

-az oltási kiskönyv másolata 

 

A gyermek felvétel előtt orvosi vizsgálaton vesz részt, amely megállapítja, hogy: 

- a gyermek egészséges közösségben gondozható, nevelhető, 

- enyhe fokban sérült, különleges ellátást, korai fejlesztést nem igénylő, egészséges 

csoportba integráltan ellátható-e? 

 

A bölcsőde vállalhatja SNI gyermek gondozását, fejlesztő felkészítését, amennyiben ennek 

tárgyi és személyi feltételeivel rendelkezik. 

Túljelentkezés esetén a Szülő az elutasítást követően fellebbezhet Paks Város Polgármesteri 

Hivatal Humán Osztály irodáján. 



A bölcsődei felvételnél a felvett létszám a férőhelyek 100%-át nem haladhatja meg. 

 

A bölcsőde nyitvatartási idejét a bölcsődevezető javaslatára Paks Város Önkormányzata 

határozza meg. 

A bölcsőde nyitvatartási ideje: munkanapokon reggel 6 órától délután 17 óráig tart. 

 

 

A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik ha: 

- ha a megszüntetést a szülő kéri, 

- ha a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota, illetőleg a 

többi gyermeket veszélyeztető magatartászavara miatt, 

(magatartászavar megállapítása előtt kikéri más szakember- pszichológus, gondozónő, 

gyógypedagógus) véleményét is. 

- ha a gyermek hozzátartozója ismételt figyelmeztetések ellenére megsérti a házirendet, 

- testvér születése után, a szülési szabadság leteltével, ha az édesanya nem áll munkába. 

- ha a térítési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg, 

- ha a gyermek óvodai felvételt nyert. 

 

A gyermek a bölcsődében 3. életéve betöltését követő augusztus 31-ig gondozható-

nevelhető. 

A gyermeket testi és szellemi fejlettségétől függően orvosi vélemény alapján lehet átadni az 

óvodának. 

Tárgy év december 31-ig, a harmadik életévét betöltő gyermek óvodába megy, ha fejlettségi 

elmaradása nem indokol még egy év bölcsődei ellátást. 

Ha igen, abban az esetben orvosi javaslatra a gyermek 4. életévének betöltését követő 

augusztus 31-ig gondozható bölcsődében. 
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