
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2017. (... ...) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
16/2014. (V. 28.) XI.ÖK rendelet módosításáról 

 

             Korábbi rendelkezések: 

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
gyermekek védelméről és a gyámügyi     
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény      
29. §-ának (1) bekezdésében, 32. §-ában és       
131. §-ának (1) bekezdésében kapott     
felhatalmazás alapján, a Magyarország    
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi     
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.       
pontjában meghatározott feladatkörében   
eljárva a következőket rendeli el:  

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) A szociális szolgáltatások és     
gyermekjóléti alapellátások  
igénybevételéről - az Újbudai Idősek Háza      
idősotthona kivételével - az ellátást nyújtó      
intézmény vezetője dönt. A döntés ellen      
benyújtott fellebbezést az Önkormányzat    
nevében átruházott hatáskörben a    
Polgármester bírálja el. 
 

 1.§ 
 

A személyes gondoskodást nyújtó    
ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.) XI.ÖK      
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2)       
bekezdése helyébe a következő rendelkezés     
lép: 
 

„(2) A szociális szolgáltatások és     
gyermekjóléti alapellátások  
igénybevételéről – az Újbudai Idősek     
Háza idősotthona és az Egyesített     
Bölcsődei Intézmények bölcsődei   
ellátása kivételével – az ellátást nyújtó      
intézmény vezetője dönt.” 

 
 
 
 
 
 

  
2. § 

 
A Rendelet 18. §-a helyébe a következő       
rendelkezés lép: 
 



 

18. § 
 

(1) Az Egyesített Bölcsődei Intézmények     
tagintézményei alapfeladatukon túl   
játszóház és időszakos gyermekfelügyelet    
szolgáltatást nyújtanak. 
 
 
 
(2) A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a       
következő szempontok alapján kell    
elbírálni: 
a) előnyben kell részesíteni a XI.     

kerületi lakcímmel rendelkező   
gyermeket, 

b) a szülők legalább egyike    
munkaviszonyban áll; a gyermekét    
egyedül nevelő szülő e feltétel alól      
mentesülhet, 

c) az egyéb tekintetben azonos    
feltételekkel rendelkező kérelmezők   
esetében előnyben kell részesíteni azt     
a gyermeket, akinek családjában az     
egy főre jutó havi nettó jövedelem a       
80000 Ft-ot nem haladja meg. 

 
(3) A bölcsődei ellátás esetében április 1.       
és május 31. között lehet az ellátás iránti        
kérelmet a soron következő nevelési-     
gondozási évre benyújtani. A kérelmezőt     
a kérelem elbírálásáról június 30-ig     
írásban kell értesíteni.  

„18.§ 
 

(1) Az Egyesített Bölcsődei    
Intézménynek tagintézményei  
alapfeladatukon túl játszócsoport,   
időszakos gyermekfelügyelet, sajátos   
nevelési igényű gyermek nevelése és     
gondozása szolgáltatást továbbá más    
gyermeknevelést segítő szolgáltatást   
(otthoni gyermekgondozást)  
nyújtanak. 
 
(2) A bölcsődei ellátás    
igénybevételéről a Polgármester dönt.    
Az eljárás során az Egyesített     
Bölcsődei Intézmények vezetőjének   
javaslatát ki kell kérni. A döntés ellen       
benyújtott fellebbezésről, a   
Magyarország helyi  
önkormányzatairól szóló 2011. évi    
CLXXXIX. törvény 142/A. § (2)      
bekezdése szerint – a Szociális és      
Egészségügyi Bizottság javaslata   
alapján – a Képviselő-testület határoz. 
  
(3) A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a       
következő szempontok alapján kell    
elbírálni: 
a) előnyben kell részesíteni a XI.      
kerületi lakcímmel rendelkező   
gyermeket, 
b) a szülők legalább egyike     
munkaviszonyban áll; a gyermekét    
egyedül nevelő szülő e feltétel alól      
mentesülhet, 
c) az egyéb tekintetben azonos     
feltételekkel rendelkező kérelmezők   
esetében előnyben kell részesíteni azt a      
gyermeket, akinek a családjában az egy      
főre jutó havi nettó jövedelem a 80000       
Ft-ot nem haladja meg. 
 
(4) A bölcsődei ellátás esetében március      
1. és május 31. között lehet az ellátás        
iránti kérelmet a soron következő     
nevelési-gondozási évre benyújtani. A    
kérelmezőt a kérelem elbírálásáról    
legkésőbb július 31-ig írásban értesíteni     
kell. 



 

 
(5) A Polgármester – az     
intézményvezető értesítése alapján –    
az ellátást megszünteti, ha  
a) a bölcsődei felvételről rendelkező     
határozatban megjelölt időponttól   
számított 20 napon belül a bölcsődei      
ellátást nem veszik igénybe vagy 
b) a gondozási-nevelési év során a      
gyermek folyamatosan, 30 napot    
meghaladóan hiányzik a bölcsődéből,    
és a gyermeket nevelő szülő a      
távolmaradást alapos indokkal nem    
tudja kimenteni.”  

  3. § 
 

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép       
hatályba és a hatálybalépését követő napon      
hatályát veszti. 

   
 

 
dr. Hoffmann Tamás                                        Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 

  
  



 

Indokolás 
 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.) XI.ÖK rendelet 
módosításához 

 
Az 1. §-hoz 

 
A bölcsődei felvételi eljárás szabályozásának pontosítása érdekében meghatározza a szociális          
szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások tekintetében az igénybevételre vonatkozó döntés         
további kivételét.  
 

A 2. §-hoz 
 

Pontosítja az Egyesített Bölcsődei Intézmények alapfeladatain túli szolgáltatásait. A         
normavilágosság érvényesülése érdekében meghatározza és pontosítja az Egyesített Bölcsődei         
Intézmények felvételi eljárási rendjét. Rendelkezik a bölcsődei ellátás megszüntetésének         
módjairól. 
 

A 3. §-hoz 
 

A módosító rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza, valamint        
rendelkezik a módosító rendelet hatályvesztéséről. 


