Pakodi Szivárvány Óvoda-Bölcsőde
H-8799 Pakod, Csány L. u. 2.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT
Pakod Község Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a
Pakodi Szivárvány Óvoda-Bölcsődében biztosítja.
I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:
1. A Pakodi Szivárvány Óvoda-Bölcsődébe az a Pakod és Dötk községben bejelentett
lakóhellyel rendelkező gyermek gondozható és vehető fel, akinek családja
életvitelszerűen Pakodon illetve Dötkön tartózkodik. Üres férőhely esetén az
intézményvezető döntése alapján máshol bejelentett lakcímmel rendelkező gyermek is
felvételre kerülhet.
2. A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai
nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a
bölcsődében.
A bölcsőde a (2.) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek
nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátásban az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti
gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt.
3. Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei,
nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban,
képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem
tudnak gondoskodni.
4.
A bölcsődei felvételnél előnyt élvez különösen az a gyermek
a) akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy
özvegy családi állapotú) szülője nevel,
b) akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt
meghaladja,
c) aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni
ellátásra van szükség,
d) akinek szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem
vagy csak részben tudja,
e) akit - gyámhatósági határozat alapján - gyámként kirendelt időskorú (a reá
vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel,
f) akinek a szülője jövedelmi helyzete miatt (mert családjában az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja
meg) az ellátásáról nem vagy nehezen tud gondoskodni,
g) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem alacsony.
h) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 42/A § alapján „a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek
szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.”
5. Az I/3. pontban meghatározott sorrendiség figyelembe vétele nélkül a gyermek bölcsődei
ellátását biztosítani kell, ha a jegyző – A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68.§. (3) bekezdése alapján – védelembe
vételt rendelt el és kötelezte a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek
napközbeni ellátását.
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6. Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő az önkormányzattal létesített
megállapodásban a bölcsődei beíratással egyidőben vállalja, hogy gyermekének
törvényben előírt óvodai nevelési ellátását Pakod Község Önkormányzata által fenntartott
óvodában kívánja biztosítani, az intézményvezető jogosult a gyermek javára a I/3.
pontban foglalt sorrendtől eltérni. A szülő vagy gondviselő megállapodásban foglalt
kötelezettségét az önkormányzat a bölcsődei ellátás állami normatíván felüli, a gyermekre
számított összes önkormányzati hozzájárulás összegével megegyező kötbér kikötésével
biztosítja.
II. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA:
1. A Pakodi Szivárvány Óvoda-Bölcsődébe a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a
törvényes képviselő terjeszthet elő.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával
 a körzeti védőnő,
 a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos,
 a szociális, illetve a családgondozó,
 a gyermekjóléti szolgálat,
 a gyámhatóság
is kezdeményezheti, az I/1.2.3. pontok figyelembe vételével
2. Amennyiben a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a
jegyző az ellátás kötelező igénybevételét elrendelheti.
3. A Pakodi Szivárvány Óvoda-Bölcsődébe való felvétel - a szabad férőhelyek
függvényében - egész
évben igényelhető.
4. Különösen indokolt esetben soron kívüli elhelyezésről kell gondoskodni:
védelembe vétel esetén,
- ha az I/3. pont a-f) pontjaiban meghatározott esetek nem voltak előre láthatóak
5. A felvételi kérelmet – a szabályzat I.sz. mellékletét képező formanyomtatványon – a
bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani.
6. A felvételi kérelemhez csatolni kell:
a) a gyermek lakcímkártyájának másolati (fénymásolt) példányát,
b) tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított
iskolalátogatási igazolást,
c) az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci
képzésen való részvétel idejéről,
d) a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított
igazolást,
e) az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
f) ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a kérelemhez
csatolni kell azokat a nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekből a
gondozó/család jövedelme megállapítható.
g) egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt
családi pótlék folyósításáról
h) a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a
Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról
(amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem
jogosult)
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A házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi
állapota alapján bölcsődében gondozható utólag, a beiratkozást megelőző – legkésőbb – 5.
napon kell csatolni.
7. A felvételről – a becsatolt igazolások alapján – az intézményvezető dönt.
8. A döntésről az intézményvezető (a szabályzat 2. sz. mellékletét képező nyomtatványon)
írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt.
9. A bölcsődei ellátás megkezdésekor, vagy legkésőbb a megkezdésétől számított egy
hónapon belül az intézményvezetőnek be kell mutatni a gyermek napközbeni ellátásának
szükségességét indokoló körülmény hiteles igazolását: munkába állás esetén a szülő,
törvényes képviselő jövedelemigazolását, illetve a II/7. pont a-f) pontjaiban felsorolt
igazolásokat.
A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel
megállapodást köt az:
 Ellátás várható időtartamáról
 A fizetendő étkezési térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról
 A szolgáltatások formájáról, módjáról
 az ellátás megszüntetésének módjáról
 az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt
nyilatkozatát a 33. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtörténtéről.
10. Az intézményvezető döntése ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételnek
van helye, melyet a fenntartóhoz – Pakod Község Önkormányzatának Polgármesteréhez
címezve - a bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani.
11.

Az észrevételről a fenntartó határozattal dönt.

12. Amennyiben a felvételi kérelmet - férőhelyhiány miatt – nem lehet teljesíteni, úgy fel kell
hívni a figyelmet arra, hogy kérelmére a 3. sz. melléklet szerinti „várakozólistára” veszik
és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról telefonon értesítik.
13. Szintén várólistára kerül az a gyermek, aki a felvételi eljárás során felvételt nyert, ám
bölcsődei férőhelyét a felvételi kérelmen jelzett időponthoz képest egy hónapon belül nem
veszi igénybe, ha más igazoltan indokolható felvételi kérelem teljesítése – az
indokolatlanul lefoglalt férőhely miatt – nem lehetséges.
III. AZ ELLÁTÁS MEGSZŰNÉSE
A bölcsődei ellátás megszűnik:





a jogosultsági feltételek megszűnésével,
szülő vagy törvényes képviselő kérelmére,
ha a szülő a bölcsőde házirendjét a figyelmeztetés ellenére sem tartja be,
a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek az
ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg
magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését.

Pakod, 2017. július 17.
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1. sz. melléklet
BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM
A kérelmező neve: ………………………………született:…………………………
Lakcíme: ………………………………………tel:………………………………...
Lakáskörülményei: ……………………………………………………………………………
Munkahely neve, címe: ……………………………………………………………………….
Foglalkozása: ………………………………………………………………………………….
Telefonszáma:………………………………………………………………………………….

P.H.

……………………………………………..
munkahelyi vezető aláírása

Házastárs, élettárs neve (leánykori név is) ……………………………………………………
Munkahely neve, címe: ……………………………………………………………………….
Foglalkozása: …………………………………………………………………………………
P.H.

……………………………………………
munkahelyi vezető aláírása

Eltartott gyermekek száma: ……..
Neve: ………………………………………… születési ideje: ……………………………..
…………………………………………
……………………………..
…………………………………………
……………………………..
…………………………………………
……………………………..
A felvételre kért gyermek neve:
……………………………………………….. születési ideje: ………………………………
………………………………………………..
………………………………
A bölcsőde, ahova a felvételt kéri: Pakodi Szivárvány Óvoda-Bölcsőde
A bölcsődei ellátás igénylésének várható kezdete:…………………………………………….
A kérelem indokolása: …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a jogosultság megszűnésével járhat.
Hozzájárulok ahhoz, hogy Pakod Község Önkormányzata az általam közölt adatokat
ellenőrizze.
Pakod,
……………………………………..
aláírás
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2. számú melléklet

FELVÉTELI ÉRTESÍTŐ
(Kérjük megőrizni, jelentkezéskor a bölcsőde vezetőjének leadni)

Értesítem, hogy ………………………………..nevű gyermeke(i) a felvételi kérelem alapján
200…………………………………tól a Pakodi Szivárvány Óvoda-Bölcsődébe felvételt
nyert(ek),
A felvétellel kapcsolatos további tájékoztatásért az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak.

Pakod,

…………………………………..
Intézményvezető
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3.sz. melléklet

ÉRTESÍTÉS

Értesítem, hogy …………………………………….. nevű gyermeke(i) elhelyezését jelenleg
férőhelyhiány miatt biztosítani nem tudom.
Kérelmére lehetőség van arra, hogy igénye várólistára kerüljön, üresedés esetén, telefonon
értesítjük.
Amennyiben döntésemmel nem ért egyet, úgy jelen levelem kézhezvételétől számított 8
napon belül – Pakod Község Önkormányzatának Polgármesteréhez címzett, de
intézményemnél benyújtandó – illetékmentes észrevételnek van helye.

Pakod,

…………………………………..
Intézményvezető
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4.sz. melléklet

ÉRTESÍTÉS

Értesítem, hogy………………………………………. nevű gyermeke bölcsődei elhelyezését
nem áll módomban biztosítani, mivel a Pakodi Szivárvány Óvoda-Bölcsőde ellátási területe
elsődlegesen Pakod és Dötk Község közigazgatási területére terjed ki.
Amennyiben döntésemmel nem ért egyet, úgy jelen levelem kézhezvételétől számított 8
napon belül – Pakod Község Önkormányzatának Polgármesteréhez címzett, de
intézményemnél benyújtandó – illetékmentes észrevételnek van helye.

Pakod,

………………………………….
intézményvezető
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