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Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) idősotthoni elhelyezésre 
vonatkozó rendelkezéseit az ellátás helyének változása miatt a Képviselő-testület 2013. 
február 22-i nyilvános ülésén módosította. A jelenlegi módosítást a Ringató Bölcsődébe 
történő felvétel rendjének megváltoztatása miatt javaslom. 

Mint az a Képviselő-testület előtt is ismert, a Ringató Bölcsőde az önkormányzat által 
benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően kívül-belül teljesen megújult és a férőhelyek 
száma 62-re bővült. Az eddigi tapasztalatok szerint az intézmény nincs teljesen kihasználva, 
jelenleg is vannak szabad férőhelyek, mely finanszírozási szempontból hátrányos. A bölcsőde 
finanszírozása oly módon történik, hogy normatíva csak az adott napon ténylegesen jelen lévő 
gyermeklétszám után kerül folyósításra. Költségvetési szempontból indokolt tehát az
intézmény létszámának feltöltése. A felvételi rend megváltozásával az intézmény
kihasználtsága javítható.

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet 35. § (3) bekezdése szerint nem veheti igénybe az
ellátást az a gyermek, akinek valamelyik szülője háztartásbeli, vagy GYED-en, GYES-en, 
GYET-en van. A 35. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ezen gyermekek csak a
gyermekorvos, nevelési tanácsadó, gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat javaslatára,
valamint igazoltan nappali tagozaton tanuló szülő esetében vehetők fel. A 35. § (6) bekezdése 
szerint a felvételnél előnyt élveznek a gyermeküket egyedül nevelő szülők, valamint a három 
vagy több gyermeket nevelő családok. 



A gyakorlatban igény mutatkozik a bölcsődei ellátásra azon családok részéről, ahol több 
gyermek nevelkedik és valamelyik szülő nevelési ellátásban (GYED, GYES, GYET) vagy 
ápolási díjban részesül, de az egyik gyermeket azonban szeretnék bölcsődébe adni.  

Javaslom ezért, hogy az önkormányzati rendelet bölcsődei ellátásra vonatkozó rendelkezéseit 
fogalmazzuk át oly módon, hogy azok a családok is kérhessék a bölcsődei ellátást, ahol a 
szülő gyermekgondozási díjat, gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást vagy 
ápolási díjat kap, azzal a kikötéssel, hogy nem arra a gyermekre tekintettel kapja a
gyermekgondozási díjat vagy ápolási díjat a szülő vagy a törvényes képviselő, akit bölcsődébe 
szeretne íratni.

A bölcsődei felvételi kérelmek elbírálásakor az intézménynek figyelemmel kell lenni a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 42/A. §-ára, miszerint: „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.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni 
szíveskedjék!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és …../2013. (__.__.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2013. szeptember 10.

Császár László
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2013. ( ) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(Tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § 
(2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 35. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

„(3) A bölcsődei elhelyezés az alábbi jogcímeken igényelhető: 
a) a szülő, gyám, gondozó munkavégzése, betegsége, igazoltan nappali munkarend 

szerint folytatott tanulmányai vagy egyéb, méltányolható ok miatt a gyermek
napközbeni ellátásáról nem tud gondoskodni,

b) a gyermeket egyedülálló vagy idős személy neveli, vagy a gyermekkel együtt a 
családban három vagy több gyermeket nevelnek,

c) a gyermekorvos, gyámhatóság, védőnő, gyermekjóléti szolgálat a gyermek egészséges 
testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődése érdekében a bölcsődei felvételt javasolja. 

(4) A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy ápolási díjban részesülő 
szülő gyermeke is felvételt nyerhet a bölcsődébe, amennyiben a szülő nem arra a 
gyermekre tekintettel részesül gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban, akinek a
bölcsődei felvételét kéri.” 

2. §

Hatályát veszti az R. 35. § (6) bekezdése.

3. §

E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba és a hatálybalépését követő első napon 
hatályát veszti.

Tapolca, 2013. szeptember 20.

 Császár László      Ughy Jenőné 
  polgármester            jegyző



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet módosításáról
szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. §
(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet elfogadása esetén olyan szülők gyermekei is igénybe vehetik a bölcsődei ellátást, 
akik eddig ki voltak zárva ebből a lehetőségből. A több gyermeket nevelő családoknak 
könnyebbséget jelenthet, hogy az egyik gyermeket be tudják íratni a bölcsődébe. 
Költségvetési szempontból előnyt jelent, ha a bölcsőde férőhelyei fel vannak töltve, mivel 
normatíva csak az adott napon ténylegesen a bölcsődében tartózkodó gyermekek után jár. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet elfogadása a növekvő gyermeklétszám adminisztrációs többletterhet jelent, nem 
olyan mértékűt azonban, mely létszámbővítés indukálna. 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A Rendelet megalkotásának elmaradása esetén a bölcsődébe felvehető gyermekek köre nem 
bővül. Az intézményvezető nem tud olyan gyermeket felvenni a bölcsődébe, akinek 
valamelyik szülője gyermeknevelési ellátást kap. 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


