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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelete 

a  bölcsődei ellátásokról, azok igénybevételéről és az intézményi térítési díjak megállapításáról 

egységes szerkezetben a 18/2015. (XI. 2.), a 4/2017. (II. 27.), a 24/2017. (IX. 8.), az 1/2018. (I. 26.),  

a 4/2019. (III. 29.) és a 11/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendeletekkel 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet célja 
 

1. § Pilisvörösvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében húszhetes kortól hároméves korú gyermekek napközbeni 

ellátása érdekében bölcsődét működtet. 1 

2. A rendelet hatálya 

2. § A rendelet hatálya kiterjed Pilisvörösvár város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 4. §-ában, és e rendelet 5. § (8) bekezdésében meghatározott személyekre.2 

 

3. Értelmező rendelkezések 

3. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

a) lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 

adatai irányadók, 

b) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerint, annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él, 

c) tartózkodási hely: az Nytv. szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár - lakóhelye végleges 

elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. 

 

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében a Gyvt. 5. § rendelkezései az 

irányadók. 

4. Bölcsődei ellátás 

4. § (1) A bölcsőde alapellátásként ellátja a Gyvt-ben valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott feladatokat. 

 

(2) A bölcsőde az alapellátáson túlmenően, igény szerint időszakos gyermekfelügyeletet működtet.3  

 

(3) A bölcsőde működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 

 

(4) A bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása és módosítása az Önkormányzat 

Képviselő-testületének a hatásköre.  

                                                           
1 Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. január 27-től. 
2 Módosította a 4/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. február 28-tól. 

 
3 Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. január 27-től 
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5. § (1) A bölcsődei ellátás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő törvényes képviselője (a 

továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. 

 

(2) A bölcsődei ellátás igénybe vételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 

 
4(3) A felvételi kérelmek elbírálásáról az intézmény vezetője dönt a Gyvt.-ben foglalt szempontok 

figyelembevételével. 

 
5(4) A felvétellel kapcsolatos döntésről a kérelmezőt írásban az intézményvezető tájékoztatja. 

 
6(5) A (4) pontban foglalt döntés ellen a kérelmező az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül 

jogorvoslattal élhet, melyet Pilisvörösvár város jegyzőjéhez kell benyújtani. 

 

(6) Az elutasított kérelmek vonatkozásában az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

jegyzőt a fellebbezések elbírálására.   

 

(7) A bölcsődei ellátásra vonatkozó kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes szabályokat az 

intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg.  

(8) A férőhelyszám 15 %-áig, a szabad kapacitás függvényében, kizárólag a polgármester 

jóváhagyásával, a Pilisvörösvár város közigazgatási területén lakcímmel nem rendelkező kérelmező 

ellátása is biztosítható, amennyiben a szülő Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott 

költségvetési szervnél vagy pilisvörösvári közfeladatot ellátó intézményben vállal hiányszakmába 

tartozó köztisztviselői, illetve közalkalmazotti jogviszonyt.7 8 

(9) Az e rendeletben szabályozott ellátások megszűnnek, vagy megszüntethetők a Gyvt.   37/A. §-a és 

a 42/A. §-a szerinti esetekben.9 
5. Térítési díjak 

 
6. § (1) A bölcsődei alapellátás keretében a gondozásért és az étkezésért térítési díjat kell fizetni. 

  

(2) A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját, ami a 

szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás 

különbözete. 

  

(3) Az Önkormányzat a bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjakat a rendelet 1. 

mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Gyvt. 147. § (2) bekezdése alapján. 

 

(4) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  

 

(5) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (4) bekezdés szerinti napi összeg 

általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 

21/B. §-ában megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.10 

                                                           
4 Módosította a 11/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. szeptember 1-től. 
5 Módosította a 11/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. szeptember 1-től. 
6 Módosította a 11/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. szeptember 1-től. 
7 Beépítette a 4/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. február 28-tól.  
8 Módosított a 24/2017. (IX. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. szeptember 9-től. 
9 Beépítette az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. január 27-től 
10 Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. január 27-től 
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7. § (1) A kérelmező köteles a személyi térítési díj kiszámításához szükséges, - az intézményvezető 

által jogszabály alapján meghatározott - iratokat benyújtani.  

 

(2) A személyi térítési díjat a kérelmező az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített  

időponttól kezdődően havonta utólag készpénzben köteles megfizetni.  

 

(3) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és 

ellenőrzéséről, továbbá a személyi térítési díj befizetésének havi nyilvántartásáról.  

 

(4) A személyi térítési díjra vonatkozó kedvezményt vagy mentességet az intézményvezető jogosult 

megállapítani a Gyvt. 21/B. §-ában és a 150. § (6) bekezdésében foglalt esetekben, a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 

az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a 

alapján.11  

6. Záró rendelkezések 

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

Pilisvörösvár, 2015. október 1. 

 

 Gromon István dr. Krupp Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre 

került: Pilisvörösváron, 2015. október 5. napján. 

 

Pilisvörösvár, 2015. október 5. 

 

 dr. Krupp Zsuzsanna 

 jegyző 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül. 

Pilisvörösvár, 2022. szeptember 1. 

 

 

 Gergelyné Csurilla Erika 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Beépítette az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2018. január 27-től 
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1. melléklet a 17/2019. (X. 5.) önkormányzati rendelethez12 13 

 

I. Gondozásért fizetendő intézményi térítési díj 

A B C D E 

Ellátási forma 

Szolgáltatás 

Önköltsége 

(Ft/ellátási nap) 

Az önköltség és 

a normatív 

állami 

támogatás 

különbözete 

Fenntartó által C és D oszlopban 

rögzítettnél alacsonyabb összegben 

meghatározott intézményi térítési díj 

Nyersanyagköltség/nap 

Gondozási díj 

(Ft/nap) 

 

Bölcsődei alapellátás 

 

Bruttó 3310 Ft   1165 Ft - Bruttó 1165 Ft 

Időszakos 

gyermekfelügyelet 

- -   - Bruttó 2000 Ft  

 

 

 
II. Az étkezésért fizetendő intézményi díj:14 15 

 

 

Megnevezés 
Nettó 

nyersanyagnorma 

Kérelmező által 

fizetendő térítési díj 

(Ft/nap) 

(Bruttó nyersanyagnorma) 

 

Nettó eladási ár 

(Nettó nyersanyagnorma 

+ rezsi költség) 

 

 

Bruttó 

eladási ár 

Bölcsődei reggeli 84 105 176 225 

Bölcsődei tízórai 63 83 132 165 

Bölcsődei 

uzsonna 84 105 176 225 

Bölcsődei ebéd 311 397 651 825 

Bölcsődei étkezés 

összesen 542 690 1135 1440 

         
 

                                                           
12  Módosította a 18/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. november 3-tól.  
13 Módosította a 4/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. március 30-tól. 
14 Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos 2018. január 27-től. 
15 Módosította a 11/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. szeptember 1-től. 


