
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2013. (IX. 05.) számú rendelete 

 

a Budakeszi Városi Bölcsődébe fel nem vett gyermekek családi napköziben 

történő elhelyezésének támogatásáról 

 

(Egységes szerkezetben a 9/2018. (II.26.)2, 39/2013. (XII. 19.)1 módosító rendelettel.) 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) és (2) bekezdésében, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben (továbbiakban: Gyvt.) 18. §. (2), 29. § (1) és (2), továbbá a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 

26. § bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a következőket 

rendeli el: 

 

A rendelet célja 

1. § 

 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén – a Gyvt.-ben, a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendeletben, továbbá a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (II. 27.) ÖR számú 

rendeletben foglaltakkal összhangban – megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, 

amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a Budakeszi Városi Bölcsődébe fel 

nem vett gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, 

illetve támogatja napközbeni ellátásukat. Az ellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek 

testi, szellemi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához. 

 

A rendelet hatálya 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre, akik a Gyvt. 4. § szakaszában 

foglalt feltételeknek megfelelnek, továbbá Budakeszi Város közigazgatási területén 

állandó, bejelentett lakcímmel rendelkeznek. 

 

Családi napközi támogatás 

3. § 

 

(1) A képviselő-testület az Szt. 26. §-ában megállapított szociális igazgatási 

feladatokból adódó hatáskört a Budakeszi Város Önkormányzatának szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 33/2003 (VI.01.) 11. § (5) bekezdése alapján a 

polgármesterre ruházza át. 

(2) A polgármester családi napközi támogatást nyújthat a szülő vagy törvényes 

képviselő (továbbiakban: szülő) részére a gyermek 3. életévének betöltéséig, 

illetve ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi 

szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, legkésőbb a 4-6. életévének 

betöltését követő augusztus hó 31. napjáig, és ha a 
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a) a gyermek Budakeszi Városi Bölcsődébe történő jelentkezése elutasításra 

került helyhiány miatt, 

b) a gyermeket magánbölcsődébe vagy családi napköziben helyezik el, és 

c) a családban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkor legkisebb összegének háromszorosát. 

(3) A családi napközi támogatás ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő részére 

állapítható meg. 

(4) A támogatás összege gyermekenként havonta 30 000 Ft, azaz harmincezer forint.  

(5) A támogatás a Képviselő-testület által a tárgyévi költségvetési rendeletben 

biztosított keret erejéig minden évben megítélésre kerül. 

(6) Amennyiben az egy főre eső havi jövedelem meghaladja az (2) bekezdés c) 

pontjában meghatározott jövedelemhatárt, de nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a három és félszeresét, valamint a 

család megszokott életvitelét jelentősen befolyásoló körülmények indokolják, 

méltányossági alapon a támogatás megállapítható.1 

 

Eljárási rendelkezések 

4. § 

 

(1) A támogatást a kihirdetést követően tárgyév augusztus 31. napjáig lehet 

megállapítani azzal, hogy a támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első 

napjától kell meghatározni. 

(2) Az e rendeletben szabályozott támogatás megállapítására irányuló kérelmet a 

szülő a Budakeszi Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő. 

(3) A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. 

(4) A kérelmek elbírálására beérkezési sorrendjük alapján kerül sor. 

 

5. § 

 

(1) A kérelmet e rendelet 1. számú melléklete alapján kiállított nyomtatványon kell 

benyújtani, melyhez csatolni kell 

a) a Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a bölcsődei 

elhelyezés – helyhiány miatt történő – elutasításáról szóló értesítését, illetve 

fellebbezés esetén a fellebbezés elutasításáról szóló képviselő-testületi 

döntést, 

b) a magánbölcsőde, vagy a családi napközi igénybevételéről szóló 

megállapodást, igazolást, 

c) a kérelmező és a vele együtt élő személyek jövedelemigazolását az e rendelet 

2. melléklete alapján kiállított nyomtatványon. 

(2) A kérelmek elbírálásánál az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.2 

(3) A Hivatal illetékes ügyintézője a támogatás nyújtásának teljes időtartama alatt 

jogosult vizsgálni, hogy a szülő gondoskodik-e a gyermek rendszeres családi 

napközibe, magánbölcsődébe járásáról. 

                                                 
1 39/2013. (XII. 19.) Hatálybalépés: 2013. december 20. 
2 Módosította a 9/2018. (II.26.) ör. 7. §-a. Hatályos 2018. február 26-tól. 
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(4) A támogatás összegének utalása az ellátást nyújtó magánbölcsőde, illetve családi 

napközi számlaszámára történik. A támogatás összegét minden hónap 5. napjáig 

kell átutalni az intézmény számlájára. 

 

6. § 

 

(1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás 

biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. Az, akiről 

a nyilvántartás adatot tartalmaz, a személyére vonatkozó adatok tekintetében a 

betekintési, a helyesbítési, vagy törlési jogának érvényesítése mellett kérheti a 

jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését a nyilvántartást vezető 

Hivataltól. 

 

(2) A támogatást meg kell szüntetni, ha 

a) a gyermek betöltötte a 3. életévét – kivéve, ha testi vagy szellemi fejlettségi 

szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre –, de legkésőbb a 4-6. 

életévének betöltését követő augusztus hónap 31. napjával, 

b) a gyermek felvételre kerül a Budakeszi Városi Bölcsődébe, 

c) a magánbölcsődével vagy családi napközivel kötött, szolgáltatás 

igénybevételéről szóló megállapodás megszüntetésre, megszűnésre kerül, 

d) a szülő a gyermek rendszeres magánbölcsődébe, családi napközibe járásáról 

nem gondoskodik, 

e) a gyermek hiányzása két egymást követő hónapban meghaladja a 10-10 

munkanapot (kivéve orvosi igazolással igazolt betegség esetén). 

(3) A szülő 15 napon belül köteles jelezni a Hivatal felé, ha a megszűnési okok 

bármelyike fennáll.   

 

Átmeneti rendelkezések 

7. § 

 

E rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott kérelmet 2013. évben szeptember hó 

30. napjáig lehet benyújtani. 

 

Záró rendelkezések 

8. § 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Budakeszi, 2013. szeptember 05. 

 

 dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia dr. Remete Sándor 

 polgármester jegyző 

 

Közzétételi záradék: 

 

E rendeletet 2013. szeptember 05. napjától 2013. szeptember 30. napjáig közzétettem: 

 

dr. Remete Sándor 

                                                                                                           jegyző 


