
1/2 
 

 

Cegléd Város Önkormányzatának 
10/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételéről 
 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.  
 

1. Általános rendelkezések 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed Cegléd város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.     
 
2. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., a gyámhatóságról, a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók. 
 

2. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái 
 
3. § Cegléd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Gyvt. 15. § (2) bekezdésében 
meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül a következőket biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás,  
b) gyermekek napközbeni ellátása,  
c) gyermekek átmeneti gondozása.  

 
4. § A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában 
működő Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti 
Központ, valamint Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (2700 Cegléd, Pesti út 7.) úján biztosítja.   
 
5. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében az önkormányzat bölcsődei ellátást biztosít a 
fenntartásában működő Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság (2700 Cegléd, Deák u. 3., a továbbiakban: 
BÖVI)) 

a) Deák Utcai Tagbölcsődéjében, és 
b) Dózsa György Úti Tagbölcsődéjében. 

(2) A bölcsőde az alapellátáson túl a Gyvt. 42. § (4) bekezdése alapján időszakos gyermekfelügyeletet 
biztosít. 
 
6. § A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat 

a) Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat helyettes szülői hálózata, valamint 

b) az SOS Gyermekfalu Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona (6000 Kecskemét, Vízmű u. 22.) 
intézményben, feladat-ellátási szerződés keretei közt biztosítja. 

 
3. A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelem 

benyújtásának módja és a kérelem elbírálásának szempontjai 
 

7. § (1) A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő gyermek törvényes képviselője 
(továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. 

 (2) A bölcsődei ellátás igénybevételére minden év májusában, előre meghirdetett időpontban lehet 
kérelmet benyújtani. 

(3) A bölcsődei ellátás igénybevételre vonatkozó írásbeli kérelmet (a továbbiakban: kérelem) az 
intézményvezetőhöz, vagy tagbölcsőde vezetőhöz lehet benyújtani.  
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(4) A bölcsődei ellátásra vonatkozó kérelem tartalmával és benyújtásával kapcsolatos részletes 
szabályokat a BÖVI felvételi szabályzata határozza meg. 
 
8. § (1) A következő gondozási évre jelentkező gyermek felvételéről a beérkezett kérelem alapján az 
intézményvezetőből, tagbölcsőde vezetőkből, vezető védőnőből és a fenntartó önkormányzat képviseletével 
megbízott személyből álló Felvételi Bizottság dönt: 

a) A felvétel során a jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermek esetében előnyben kell részesíteni 
a Gyvt. 43. § (3) bekezdésében meghatározott igénybevételt.  

b) A kérelmek elbírálásánál az azonos feltétellel jelentkezőknél a jelentkezés sorrendje dönt.   
c) valamennyi felvételt nem nyert kérelemről várólista készül, 
d) a Felvételi Bizottság ülését követően benyújtott kérelem az a) pont szerinti várólistára kerül. 

 (2) A Felvételi Bizottság (1) bekezdés alapján hozott döntéséről a kérelmezőt az intézményvezető 
írásban tájékoztatja. 

 (3) Ha a kérelmező a (2) bekezdés szerinti döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül Cegléd Város Önkormányzatához fordulhat. 
 

4. A BÖVI intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátások 
 

9. § A bölcsődei ellátás iránt gondozási év közben benyújtott felvételi kérelemről, a Felvételi Bizottság által 
várólistára helyezett, valamint a Felvételi Bizottság döntését követően felvételt kérő gyermek elhelyezéséről 
/ felvételéről az intézményvezető - a tagbölcsőde vezetője véleményének kikérésével - saját hatáskörben 
dönt.  

5. A bölcsődei ellátás megszűnésének esetei és módjai 
 
10. § Az e rendeletben szabályozott ellátás az intézményvezető határozata alapján, annak kézbesítését követő 
hónap első napjával megszűnik, vagy megszüntethető a Gyvt. 37/A. §-a és a 42/A. §-a szerinti esetekben 
valamint, 

a) ha az ellátott gyermek törvényes képviselője az étkezési térítési díj fizetési kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget, és a díjhátralékot az intézményvezető írásbeli felszólítása ellenére sem rendezi – 
hátrányos helyzetű gyermek ellátása kivétel; 

b) a bölcsőde orvosának írásbeli szakvéleménye szerint a gyermek egészségügyi állapota miatt bölcsődei 
gondozásra alkalmatlan; 

c) ha a gyermek hozzátartozója az ismételt figyelmeztetés ellenére megsérti a házirendet; 
d) ha a bölcsődei felvételről szóló értesítésben megjelölt időponttól számított harminc napon belül a 

bölcsődei ellátást a gyermek a törvényes képviselőjének felróható okból nem veszi igénybe; 
e) ha a gondozási év során a gyermek összességében tíz napot meghaladóan hiányzik a bölcsődéből és a 

törvényes képviselő a távolmaradást alapos indokkal nem igazolja. 
 

6. A fizetendő térítési díjak mértéke, csökkentésének és elengedésének esetei, módjai 
 

11. § A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
 
12. § A gyermekek napközbeni ellátása térítési díját az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg. 

 
7. Záró rendelkezések 

 
13. § (1) Ez a rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba. 

(2) hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatások helyi szabályairól szóló 25/2010. (XI. 25.) Ök. rendelet. 

(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
 
 
Dr. Diósgyőri Gitta s.k. Takáts László s.k. 
 címzetes jegyző polgármester 
 


