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Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását az általa 

fenntartott Tatabányai Egyesített Bölcsődékben biztosítja: 

 

 

1. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Székhelyintézménye 

 Elérhetőségei: 2800 Tatabánya, Mártírok út. 27. 

Tel.: 34/785-002 

szekhelybolcsi@gmail.com 

 

 

2. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Óvárosi Bölcsőde 

Elérhetőségei: 2800 Tatabánya, Béke utca 3. 

  Tel.: 34/309-253 

  ovarosibolcsode@gmail.com 

 

 

3. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Kertvárosi Bölcsőde 

Elérhetősége: 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 51/a. 

  Tel.: 34/787-329 

  kertvarosi.bolcsode1@gmail.com 

 

 

4. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Dózsakerti Bölcsőde 

Elérhetősége: 2800 Tatabánya, Dózsa György út 54. 

  Tel.: 34/786-006 

  dozsakertibolcsode@gmail.com 

 

 

5. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde 

Elérhetősége: 2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 502. 

Tel.: 34/787-501 

  sarberkibolcsode@gmail.com 
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I. Az ellátásra jogosultak köre 
 

1. A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, 

nevelését, szakszerű gondozását biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét 

betöltötte, de testi, értelmi és szociális fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 

nevelésre, akkor a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 

bölcsődében (Gyermekvédelmi törvény 42.§. (1) bekezdése). 

 

2. A bölcsőde a gyermek 20 hetes korától 3. életévének; sajátos nevelési igényű gyermek 

esetében az 5. életévének betöltéséig illetve annak az évnek a december 31-ig vehető fel, 

amelyben a gyermek a 3. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetében az 5. életévét 

betölti. 

 

3. A Tatabányai Egyesített Bölcsődék székhely és telephelyeintézményeibe kizárólag 

Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező gyermek vehető fel, illetve nevelhető-gondozható. 

 

4. Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell elsősorban biztosítani, 

akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt segítő 

programban, képzésben való részvételük vagy egyéb ok miatt a gyermek napközbeni 

ellátásáról nem tudnak gondoskodni. 

A bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élvez különösen az a gyermek: 

- aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

- akit egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön élő – 

kivéve, ha élettársa van) szülője nevel, melyről az 1. sz. függelékben található 

nyilatkozat kitöltése szükséges; 

- akinek szülője orvosilag igazolt állapota miatt a gyermek napközbeni ellátását 

biztosítani egyáltalán nem vagy csak részben tudja; 

- akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja 

a három főt (ez esetben a 3. sz. függelék második oldalán jelölni kell a felvételi 

kérelem indokaként), de reá nézve a szülő GYED-ben nem részesül / vagy a 

gyermek 1 éves kora után az Extra GYED igénybevételével dolgozik, és ezt 

munkáltatói igazolással bizonyítja; 

- akinek családja családgondozásban részesül és a gyermek fejlődése érdekében - a 

jelzőrendszer tagjai szerint - állandó napközbeni ellátásra van szüksége; 

- akit – gyámhatósági határozat alapján – védelembe vettek, vagy gyámként 

kirendelt hozzátartozója nevel (ez esetben a 328/2011. (XII.29.). korm. rendelet 9. 

sz. mellékletében található igazolás szükséges). 
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5. A fent felsorolt szempontok figyelembe vételét követően a bölcsődei felvételnél a 

sorrendiséget a kérelmezők jelentkezési sorrendje alapján kell meghatározni, lehetőleg 

figyelembe véve az alacsonyabb havi jövedelemmel rendelkező családokat. 

 

6. A I/5. pontban meghatározott sorrendiség figyelembe vétele nélkül a gyermek bölcsődei 

ellátását biztosítani kell, ha a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Gyámhivatala – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 68.§ (3) bekezdés a) pont alapján – védelembe vételt rendelt el és 

kötelezte a szülőt, hogy gyermeke folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni 

ellátását. 

 

7. Nem vehető fel bölcsődébe az a gyermek, akire nézve eltartója gyermekgondozási 

díjban részesül a gyermek féléves koráig. Féléves kort követően felvehető a gyermek, 

amennyiben eltartója az extra GYED-et igénybe veszi és munkáltatói igazolással 

rendelkezik. 

 

 

II. Az ellátás igénybevételének módja 
 

 

1. A bölcsőde igénybevételének felmérésére kitűzött időpontról és módjáról a 11. sz. 

függelékben található plakátról tájékozódhatnak a szülők. 

A plakát kifüggesztésre kerül: 

 a Tatabányai Egyesített Bölcsődék székhely- és telephelyintézményeiben 

 a Tatabányai Egyesített Bölcsődék honlapján 

 a Tatabányai Egyesített Bölcsődék Facebook oldalain 

 a városban működő óvodákban 

 a városi védőnői rendelőkben 

 az Önkormányzatnál 

 az Önkormányzat honlapján. 

 

A Tatabányai Egyesített Bölcsődék székhely és telephelyintézményeiben a felvétel 

önkéntes, kérelemre történik, melyet a gyermek törvényes képviselője terjeszthet elő a 

szabályzat 3. sz. függeléke szerinti formanyomtatványon. 
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A bölcsődei felvételi kérelmet a bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani. A bölcsődei 

beíratás tavasszal, az intézményvezető által meghirdetett időpontban történik. 

 

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő (törvényes képviselő) mellett a szülő 

hozzájárulásával: 

- a körzeti védőnő 

- a házi gyermekorvos vagy háziorvos 

- a Családsegítő Szolgálat családgondozója 

- a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója 

- a Gyámhatóság is kezdeményezheti a I., II., III. pontok figyelembe vételével. 

 

2. Amennyiben a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosítható, a 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala az ellátás 

kötelező igénybevételét a védelembe vétellel egyidejűleg elrendelheti. Ilyen esetben a 

bölcsődei elhelyezésről soron kívül kell gondoskodnia a Tatabányai Egyesített 

Bölcsődéknek. 

 

3. Az üres férőhelyekre a gyermek bölcsődei felvétele iránti kérelem benyújtása az egész 

nevelési év során folyamatosan történik. A maximális csoportlétszám 12 fő. 

A kérelmet a bölcsődevezető javaslatára az intézményvezető a beérkezésről számított 

max. 22 munkanapon belül bírálja el. 

 

4. A bölcsődei ellátást lehetőség szerint a szülő kérelme alapján a gyermek lakóhelyéhez 

legközelebbi bölcsődei telephelyen kell biztosítani. 

 

5. A felvételi kérelemhez csatolni kell az 3. sz. függelékben felsorolt igazolásokat, melyeket 

legkésőbb az ellátás igénybevételét megelőző 1 héten belül kell benyújtani a bölcsődei 

telephely bölcsődevezetőjénél, előzetesen egyeztetett időpontban. A munkáltatói igazolást 

(14/a. és 14/b. sz. függelék) a Gyvt. 36.§ 3.a bekezdése értelmében két héttel a bölcsődei 

ellátás megkezdése előtt kell benyújtani. 

 

6. A bölcsődei felvételről a telephely bölcsődevezetők javaslata alapján az intézmény 

vezetője dönt és az intézményvezető döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt illetve a 

törvényes képviselőjét jelen Szabályzat 4. sz. függeléke szerint. 
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A döntés kézhezvételéről számított 8 napon belül észrevételt lehet tenni a Tatabánya 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Iroda irodavezetőjéhez 

címezve. 

 

7. A bölcsődei ellátás megkezdése előtt az intézmény vezetője a gyermek törvényes 

képviselőjével megállapodást (5/a-5/d. sz. függelék) köt az alábbiakról: 

- az ellátás várható időtartamáról (az ellátás megkezdése és az ellátás várható 

megszűnésének idejéről); 

- a fizetendő térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról, a 

kedvezmények igénybevételéről (2/a. és, 2/b. függelék) és azok visszavonásáról 

(12/a. sz. függelék) vagy az ellátás teljes áron való igénybevételéről (12/b. sz. 

függelék); 

- a szolgáltatások formájáról, módjáról; 

- a fellebbezési jogról; 

- a panaszjog gyakorlásának módjáról. 

 

8. A megállapodás aláírásakor a szülő nyilatkozik, hogy gyermekéről a bölcsődében készült 

fotók, videofelvételek megjelenhetnek-e a Tatabányai Egyesített Bölcsődék internetes 

felületén (honlap) (6. sz. függelék). 

 

9. Amennyiben a felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni, úgy fel kell 

hívni a szülő / törvényes képviselő figyelmét arra, hogy a döntés kézhezvételétől számított 

10 munkanapon belül benyújtott külön kérelmére a gyermek várólistára kerül és szabad 

férőhely esetén az elhelyezés időpontjáról az intézmény haladéktalanul értesítést küld. 

 

10. A felvett gyermeket a Szakmai Iratkezelési Szabályzatban rögzítettek szerint be kell 

vezetni a bölcsődei Felvételi Könyvbe. 

 

11. A várólistát a jelentkezés sorrendjében és az I/5. pontban meghatározott szempontok 

szerint kell összeállítani. 

 

12. Amennyiben a várólistán szereplő gyermek családjában, a bölcsődei ellátást érintő 

körülményekben változás következik be, különösen a I/4. pontban meghatározottak 
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tekintetében, úgy a törvényes képviselő köteles a változást 8 napon belül az intézmény 

vezetőjénél bejelenteni. A bejelentést a telephely bölcsődevezetőjéhez kell benyújtani. 

 

13. Amennyiben a szülő nem vállalja a személyi térítési díj teljes összegének fizetését, úgy az 

7. sz. függelékben található jövedelemnyilatkozat kitöltése és kereseti igazolás bemutatása 

után a bölcsődevezető az egy főre jutó jövedelem nagyságától függően kedvezményt 

állapíthat meg az 1997. évi XXXI. tv. 151.§-a alapján. 

 

14. Amennyiben a szülő a következő nevelési évben is igénybe kívánja venni a bölcsődei 

ellátást élve a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 36.§ (1) bekezdésében foglaltakkal, akkor a 

15. sz. függelékben található kérelmet kell kitöltenie. Ugyanezt a kérelmet kell kitöltenie 

abban az esetben is, ha gyermeke augusztus 31-ig betölti a 2,5 évet, de gyermekét nem 

kívánja óvodába vinni. 

 

 

III. A bölcsődei ellátás megszűnése, 

megszüntetése 
 

 

A bölcsődei ellátás megszűnik: 

- a meghatározott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartamot követően; 

- a jogosultsági feltételek megszűnésével; 

- a szülő vagy törvényes képviselő írásbeli kérelmére (13. sz. függelék); 

- ha a szülő a bölcsőde házirendjét az intézményvezető írásbeli figyelmeztetésére sem tartja 

be; 

- a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek a 

bölcsődei ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődei csoportban nem gondozható, 

illetve magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését; 

- próbaidővel elhelyezett sajátos nevelési igényű gyermek ellátása, amennyiben a 

gyermekkel közvetlenül foglalkozó szakmai csoport (orvos, gyógypedagógus, 

pszichológus, kisgyermeknevelő) együttes véleménye alapján úgy dönt, hogy a gyermek 

korai fejlesztése bölcsődei körülmények között nem végezhető; 

- a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, vagy ha a gyermek az 

I/1. illetve a I/2. pont szerinti életkort elérte. 
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IV. A térítési díj megállapítása 
 

 

A benyújtott dokumentumok alapján az intézményvezető megállapítja a felvett gyermek után járó 

intézményi térítési díj kedvezmény mértékét, melyet a szülőnek és az élelmezésvezetőnek is átad 

(8. sz. függelék). 

Az élelmezésvezető ez alapján állapítja meg a havi fizetendő díjat. 

A kedvezményekre való jogosultság határidejének figyelemmel kísérése, a jogosultság fennállás 

időtartamának nyomon követése a bölcsődevezető felelőssége. 

A szülő figyelmét a határozat lejárta előtt fel kell hívni az új határozat megkérésére, a jogosultság 

elvesztésére. Első alkalommal szóban és a gyermek üzenő füzetében a lejárat előtt 3 hónappal, 

második alkalommal a jogosultsági idő lejárta előtt 1 hónappal hivatalos levél formájában. 

 

 

V. Törvényi háttér 
 

 

A bölcsődei ellátáshoz szükséges adatok nyilvántartása a Felvételi kérelmen, a Megállapodáson 

túl a IX. számú adatlapon történik, mely a 9. sz. függelékben található. 

A vonatkozó jogszabályok a 10. számú függelék szerint. 

 

A gyermek személyi anyagának tartalmát a 16. sz. függelék határozza meg. 

 

Tatabánya, 2015. február 01. 

 

 Farkas Tünde 

 intézményvezető 

 


