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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 03. 27-i rendkívüli  nyílt  üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal
Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Dr. Késmárky - Kodak András (képviselő)
Mosdóczi Tibor (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a testület öt fővel határozatképes. Napirendi
pontként  felvételre  kerül  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  Gazdasági  Iroda
közös  költségének  viselésére  kötött  megállapodás  megszüntetése.  Megkérdezi,  van-e
valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. 
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 

A szavazáson jelen volt 5 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  5  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

45/2014.(III. 27.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen  ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Bölcsődével kapcsolatos kérdéskör
2. A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Gazdasági Iroda közös
költségének viselésére kötött megállapodás megszüntetése
3. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  szükséges  választani.  A szokásrend  szerint  Dr.
Késmárky - Kodak András képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A  testület  4  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:



46/2014.(III. 27.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Dr.  Késmárky -
Kodak András képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Dr. Késmárky - Kodak András képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester
Napirendi pontok tárgyalása előtt felolvassa az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
által küldött levelet. Az elmúlt 1,5 év munkájának igen meghatározó gyümölcse. Elmondja,
hogy ezzel kapcsolatosan egy sajtótájékoztatót fognak tartani jövő hét szerdán. 
Dr. Késmárky - Kodak András képviselő
A piac  előzetesen  felmérésre  került.  Bízik  benne  nem  csak  a  működtetéshez  szükséges
finanszírozást tudják biztosítani hanem későbbiekben bővíteni is tudják.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egyelőre 10 embernek fog munkalehetőséget teremteni.  A piacra futáshoz előre megkötött
szerződések, megállapodások vannak. 
Dr. Késmárky - Kodak András képviselő
Másfél éve folynak a tárgyalások, úgy próbálták a pályázatot összehozni és a többi pályázatot
ráépíteni. Pl. a brikettáló kiszolgálja a szárítónak a fűtését is. Felvették a helyi vállalkozókkal
is a kapcsolatot, későbbiekben malmot szeretnének kialakítani, ami biztosítja az alapanyag
szükségletet, helyiek tojás termelését fokozni, ezzel otthoni pénzkeresési lehetőséget fokozni. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Elő vagy utófinanszírozott?
Dr. Késmárky - Kodak András képviselő
Több rész lesz, mint a többi TÁMOP – os pályázatnál. Leutalnak egy adott összeget, eljutnak
egy adott részig, ott elszámolás van, aztán utalják a következő összeget. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ebben benne van az egész felújítás?
Dr. Késmárky - Kodak András képviselő
Benne van az alsó szint teljes felújítása, a gépek, a képzés, a képzési támogatás és az első év
tejes üzemeltetése. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Gratulál és megköszöni!
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Gratulál! Megkérdezi, hogy ezt a pályázatot az önkormányzat vagy a DEKOM adta be? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A  konzorcium,  az  önkormányzat  fogja  a  beruházást  véghezvinni,  üzemeltetni  pedig  a
DEKOM fogja.
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1. napirendi pont
Bölcsődével kapcsolatos kérdéskör

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Március 31-el elkezdi működését a Bölcsőde. Az intézmény elindulásához valamint a későbbi
sorsához néhány határozatra van szükség. Az első két határozat az intézmény érdekképviseleti
fórum szabályzata, ez két részből tevődik össze. Első rész a működési szabályzat, a második
határozat arról szól, hogy a fenntartó delegál egy tagot a tanácsba. Arról kell dönteni hogy ki
lesz  az  az  egy  tag.  A  harmadik  egy  rendeletalkotás  ami  kötelezettsége  a  Képviselő-
testületnek.   A  negyedik  határozat  arról  szól,  hogy  a  Kabai  Támasz  Családsegítő  és
Gyermekjóléti Társulás keretében kívánjuk működtetni tovább az intézményt. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ami a legfontosabb az a térítési díj, ami a gyermekek étkeztetéséhez kapcsolódó térítési díj,
ebben normatív kedvezmények vannak. A rendelet egy sablon rendelet, ebben nem lehet mit
dönteni.  A negyedik  határozat,  hogy  átadásra  kerül  a  Kabai  Támaszhoz  a  bölcsőde,  ez
alapvetően így indult.  Egy személyt  kell  delegálni,  aki  a  későbbiekben az érdekegyeztető
fórumban az önkormányzatot fogja képviselni,  Jegyző Urat javasolja. 13 gyerek van jelen
pillanatban aki szeretne beiratkozni, de 12-őt tudnak felvenni. 
Dr. Késmárky - Kodak András képviselő
Kiegészítésként  elmondja,  hogy  a  Bölcsődében  ő  fogja  ellátni  az  orvosi  feladatokat.  A
költségét felajánlja fejlesztésre. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Bárándi dolgozók vannak-e? Be lehet –e vinni egy két napra a gyermekeket vagy végig kell
járnia?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Bárándi  dolgozók  lesznek  természetesen.  Minden  egyes  nap  létszám  jelentés  van,  nem
kötelező  minden  nap  vinni  a  gyermeket.  A védelembe  vett  gyerekeket  viszont  kötelező
minden nap. A 13 gyerekből jelenleg 2 gyerek van védelembe véve.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

Megkérdezi ki az aki elfogadja az első határozati javaslatot?

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

47/2014.(III. 27.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bárándi Bölcsőde
intézményi érdekképviseleti fórumának működési szabályzatát a 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

 Zsófiné Dede Marianna Intézményvezető



Melléklet:
ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása

1.) Az Érdekképviseleti Fórum megalakítását Báránd Bölcsőde telephelyén kell biztosítani.
2.) Az Érdekképviseleti Fórum tagjai telephelyen:

- Ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői:  1 fő
- Intézmény dolgozóinak képviselői:                                                       1 fő
- Intézményt fenntartó képviselői:                                                           1 fő
Összesen:                                                                                                     3 fő

II. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai választásának szabályai:
 Az  Érdekképviseleti  Fórum  tagjait  az  érintett  csoportok  saját  maguk  közül  választják.  A
választásnál figyelemmel kell lenni a Gyvt. 35. §. (3) bekezdésében foglaltakra

III. A választás konkrét szabályai

a.) Az intézményben ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői közül az
intézmény vezetőjének közreműködésével, szervezésében valósul meg.
Az intézményvezető:

- összehívja  az  intézményi  ellátásban  részesítettek  szüleit  vagy  más  törvényes
képviselőit,

- a  meghívottak  számára  ismerteti  az  Érdekképviseleti  Fórum  választásának  és
működésének lényegét,

- a megjelentek körében lebonyolítja a szavazást:
 A szavazás  jelölt  állításával  történik.  A jelöltekre  a  jelenlevők közül  egyszerű

többséggel választott 3 tagú jelölő bizottság  tesz javaslatot. 
 Jelölt az lesz, akit a jelenlevők több mint fele javasol.
 A jelöltekre  történő szavazás  fő  szabályként  nyílt  szavazással,  kézfelemeléssel

történik.  Bármely  jelenlevő  kezdeményezheti  titkos  szavazás  lebonyolítását.  A
javaslat elfogadásához a jelenlevők több mint felének igen szavazata szükséges.

 Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak választásáról jegyzőkönyvet kell felvenni,
melyet az intézményvezető valamint a választáson jelenlevők közül választott 2
jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.

b.) Az intézmény dolgozói képviselőjének választása az Érdekképviseleti Fórumba az a.) pontban
meghatározottak szerint történik.

c.) Az intézményfenntartó az Érdekképviseleti Fórum tagjává testületi határozattal választ tagot.
d.) A tagok újraválasztása 2 évenként történik. Újraválasztás első alkalommal 2016-ban.

Amennyiben  az  Érdekképviseleti  Fórum  valamely  tagjának  tagsága  megszűnik,  helyébe
haladéktalanul új személyt kell választani. Az új tag választásáért az intézményvezető és a fenntartó
tartozik felelősséggel.

Az Érdekképviseleti Fórum tagjának megbízatása megszűnik:
- a megbízásról való lemondással;
- a megbízási idő lejártával, feltéve hogy nem lett újraválasztva;
- visszahívással;
- elhalálozással.

A megválasztott tagokat a választók visszahívhatják. A visszahívás az adott választóközösség egyszerű
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szótöbbségű döntése alapján történhet.

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül választják meg az elnököt valamint az elnökhelyettest.

Az Érdekképviseleti Fórumot az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli.

IV. Az Érdekképviseleti Fórum feladata és hatásköre

Az intézményi ellátásban részesülők jogait, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv.
Az ellátottak jogai  különösen:  napközbeni  ellátás,  szakszerű gondozás,  nevelés,  személyes  adataik
védelme.
Az Érdekképviseleti Fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.

Az Érdekképviseleti Fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat:
- a gyermeket érintő ügyekben;
- javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások

tervezéséről, működtetéséről;
- a szolgáltatások bevételéből származó keretösszeg felhasználásáról.

V. Intézményi panaszok
Az intézményi  ellátásban részesülő szülője vagy más törvényes képviselője panasszal  élhet  az
Érdekképviseleti Fórumnál.

Az Érdekképviseleti Fórum az alábbi hozzá benyújtott panaszok esetében dönt:
a.) az intézményi ellátásban részesülők jogainak megsértése
b.) bármilyen jogszabálysértő esetben.

Az intézményi panasz megérkezését követően az elnök 8 napon belül összehívja az Érdekképviseleti
Fórumot.
Az Érdekképviseleti Fórum ülésén megtárgyalja a panaszt, majd szavazással dönt.
A panasz  kivizsgálásáról,  a  megszületett  döntésről  az  Érdekképviseleti  Fórum  írásban  értesíti  a
panasztevőt. Az értesítéssel párhuzamosan a szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a
figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjára is.
A panasztételre  jogosultak  panaszukkal  az  intézmény  fenntartójához  fordulhatnak,  ha  a  panasz
kivizsgálására jogosult Érdekképviseleti Fórum
- határidőben nem intézkedett, illetve ha
- a megtett intézkedéssel, döntéssel nem értenek egyet.

VI. Intézkedés kezdeményezése
Az Érdekképviseleti Fórum intézkedést kezdeményezhet

- a fenntartónál,
- gyermekjogi képviselőnél,
- más hatáskörrel rendelkező szervnél,

amennyiben az intézményi ellátásban részesülők jogainak és érdekeinek védelmében jár el, valamint
minden olyan esetben,  ha az intézmény működésével  kapcsolatos  jogszabálysértésre utaló jeleket
észlel.

Az intézkedés kezdeményezése történhet:
- panasz kivizsgáláshoz kapcsolódóan, illetve

- önállóan, attól függetlenül.

VII. Az intézkedések kezdeményezésével kapcsolatos döntéshozatal



 Ha a panasz kivizsgálása kapcsán merül fel az intézkedés kezdeményezése,
az Érdekképviseleti Fórum a panasszal együtt dönt.

 Ha önálló  intézkedés  kezdeményezés  történik,  akkor  a  kezdeményezésre
szóló  kijelentés,  javaslat  Érdekképviseleti  Fórumhoz  való  megérkezését,
illetve tudomásra  jutását  követően az  elnök 8 napon belül  összehívja  az
Érdekképviseleti Fórumot.

VIII. Az Érdekképviseleti Fórum egyéb jogai

Az  Érdekképviseleti  Fórum  számára  a  különböző  szabályzatok,  rendelkezések  egyéb  jogokat  is
adhatnak.

IX. Beszámolási kötelezettség

Az Érdekképviseleti  Fórum köteles évente értékelni az elvégzett  munkáját,  s erről   beszámolni  az
ellátottak képviselői, illetve az intézményi dolgozók felé.

X. Az Érdekképviseleti Fórum működése
 Az  Érdekképviseleti  Fórum  működésének  általános  szabályait  az  intézmény  házirendje,

részletes szabályait e szabályzat határozza meg.
 Az Érdekképviseleti  Fórum szükség  szerint  tart  üléseket,  évente  azonban  legalább  1  ülés

megtartása kötelező.
 Az  Érdekképviseleti  Fórum  ülését  az  elnök  hívja  össze  és  vezeti.  Az  elnök  távolléte,

akadályoztatása  esetén  az  elnök-helyettes  gondoskodik  az  Érdekképviseleti  Fórum
összehívásáról,  és az elnök távollétében vezeti  az ülést.  Az Érdekképviseleti  Fórum ülését
főszabályként az intézmény székhelyére kell összehívni. Amennyiben a tárgyalandó napirend
vagy más körülmény indokolja, az ülés máshová is összehívható.

 Az ülés összehívása írásos meghívó kiküldésével történik. A meghívónak tartalmaznia kell:
- az ülés helyét,
- az ülés időpontját,
- a tervezett napirendet,
- a napirend előadóját,
- az ülés összehívóját.

            A meghívóhoz mellékelni kell a napirendek anyagát. A meghívót és a napirend írásos
            anyagát az ülés időpontja előtt 5 nappal ki kell küldeni.

 A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni:
- tagok,
- állandó meghívottként az intézményvezető,
- nem állandó meghívottak, akit az ülés összehívója megjelöl ( pl. panaszos,

                        szakértő, napirend előterjesztője, stb.)
            Indokolt esetben lehetőség van az ülés írásos meghívó nélküli összehívására:

- telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,
- egyéb szóbeli meghívással.

A  szóbeli  meghívás  esetében  lehetőség  szerint  biztosítani  kell  az  előterjesztések
meghívottakhoz történő eljuttatását.

Az Érdekképviseleti Fórum döntéseit az ülésein hozza. Az ülés döntésképes, ha az ülésen az
Érdekképviseleti Fórum tagjainak 50 %-a+1 fő jelen van. A döntésképtelen ülést 15 napon
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belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni.

A  meghívottak  közül  az  állandó  meghívott(ak)at  tanácskozási  jog  illeti  meg  az  ülés
valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan.

Az  ülés  meghatározott  napirendi  pontjához  kapcsolódóan  illeti  meg  a  tanácskozási  jog  a
meghívottak  közül  azokat,  akiket  egy-egy  napirendi  pontra  korlátozva  hívtak  meg  (  pl.:
panaszos,  szakértő,  stb.)  A meghívottak közül  az  állandó meghívott(ak)at  tanácskozási  jog
illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan.
Az  ülés  meghatározott  napirendi  pontjához  kapcsolódóan  illeti  meg  tanácskozási  jog  a
meghívottak  közül  azokat,  akiket  egy-egy  napirendi  pontra  korlátozva  hívtak  meg  (pl.
panaszos, szakértő, stb.)

XI. Az Érdekképviseleti Fórum ülésének vezetése
Az Érdekképviseleti Fórum ülésének vezetése során ellátandó feladatok:

a) az ülés döntésképességének megállapítása

b) jegyzőkönyv hitelesítők választása

c) napirend elfogadása

d) Napirendenként:

 vita  levezetése,  ezen  belül  hozzászólásokra,  kérdésekre,  kiegészítésekre  a  szó
megadása,

 a vita összefoglalása,

 az indítványok szavazásra való feltevése,

 döntési javaslatok szavaztatása,

 a szavazás eredményének megállapítása számszerűen,

 a napirend tárgyában hozott döntés(ek) kihirdetése.

e) ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése,

f) időszerű kérdésekről tájékoztatás,

g) tájékoztatás a korábban hozott döntések végrehajtásáról, eredményéről,

h) az ülés bezárása.

Az Érdekképviseleti Fórum lehet nyilvános és zárt.
Az Érdekképviseleti Fórum elnöke zárt ülést rendel el, ha az érintett személyiségi jogainak védelme
azt indokolja.

XII. A vita és a döntéshozatal módja
A napirendi  pont  tárgyalását  szóbeli  kiegészítés  előzheti  meg.  Ennek  megtételére  az  előterjesztő
jogosult.
A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell
tartalmaznia.
A  napirendi  ponttal  kapcsolatban  az  előterjesztőhöz  a  fórum  tagjai  és  a  meghívottak  kérdést
intézhetnek.
A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.



Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra.
Az Érdekképviseleti Fórum az ülésen egyszerű többséggel dönt, vagyis az adott javaslat elfogadásához
a jelenlevő tagok több mint a felének igen szavazata szükséges.
Az Érdekképviseleti Fórum döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.
Az  Érdekképviseleti  Fórum  a  jelenlevő  tagok  egynegyedének  indítványára  névszerinti  szavazást
rendelhet el. A névszerinti szavazás alkalmával az elnök a névsor alapján minden tagot személy szerint
szólít,  és a kapott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti.  A szavazás végén a tag a
nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.

XIII. Napirendi anyagok – előterjesztés
Előterjesztésnek  minősül  az  Érdekképviseleti  Fórum  ülésén  ismertetett,  az  ülés  napirendjéhez
kapcsolódó

 tájékoztató,

 beszámoló,

 javaslat, 

 döntéstervezet.

Az előterjesztés általában írásos, melyet a meghívóval együtt ki kell küldeni a tagoknak. Kivételes
esetben lehetőség van szóbeli előterjesztésre, ha azt az ülés egyszerű szótöbbséggel elfogadta.

XIV. Napirendek – előterjesztések tartalmi elemei
 az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása,

 a téma ismertetése,

 a jogszabályi háttér bemutatása,

 a  döntést  igénylő  témánál  a  különböző  változatok  bemutatása,  azok  következményeinek
ismertetése,

 egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt, 

 döntési javaslat(ok).

XV. Döntési javaslat
A  döntési  javaslat  az  írásos  előterjesztésben  vagy  az  elnök  által  a  vita  összefoglalása  után
megfogalmazott javaslat.
A javaslat részei:

a) a döntés szövege

b) a végrehajtást igénylő döntéseknél:

 a végrehajtásért felelős személy neve,

 a végrehajtásának határideje.

Az Érdekképviseleti Fórum döntéseit naptári év elejétől folyamatosan egyedi sorszámmal kell ellátni –
1/2004.(01.08.) számú döntés.
Az elnök gondoskodik a döntések nyilvántartásáról.

XVI. A jegyzőkönyv
Az Érdekképviseleti Fórum üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
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A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
 a megjelent tagok és a meghívottak nevét,

 a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét,

 a szavazás számszerű eredményét,

 a hozott döntéseket.

Zárt ülés esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben (érintett vagy szakértő)
vannak jelen.
A jegyzőkönyv elkészítéséről az elnök gondoskodik.
Az ülésen jegyzőkönyvvezetőt választanak.
A jegyzőkönyv hitelesítése céljából jegyzőkönyv hitelesítő(k) választhatók.

XVII. A jegyzőkönyvben a tárgyalt napirendi pontoknál fel kell tüntetni:
 a napirend tárgyát,

 az előterjesztőt vagy előterjesztőket,

 előadókat,

 hozzátartozókat.

A tárgyalt napirendnél legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni.
Az Érdekképviseleti Fórum döntéseit az elnök által megfogalmazott javaslatról történő szavazással
hozza.
A jegyzőkönyvben rögzíteni  kell,  hogy hányan szavaztak igennel,  hányan nemmel,  illetve hányan
tartózkodtak.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a hozott döntést is.

XVIII. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:
 a meghívót,

 a jelenléti ívet,

 az írásos előterjesztéseket.

A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető, és ha van(nak) a jegyzőkönyvi hitelesítő(k) írják alá.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyvet naptári évenként – külön a nyílt és a zárt ülés – külön kell tárolni.

XIX. Az Érdekképviseleti Fórum tagja:
Az Érdekképviseleti Fórum tagjának kötelességei:

a) Köteles részt venni a fórum munkájában, a döntéshozatalban és az intézkedések megtételében.

b) Előre bejelenteni, ha az ülésen nem tud megjelenni.

c) A tudomására jutott titok megőrzése és a személyiségi jogok védelme.

Ezen szabályzat 2014 ……………………………lép hatályba.

Báránd, …………………………………………………..



__________________________
Fenntartó

Megkérdezi ki az aki elfogadja az második határozati javaslatot és támogatja Dr. Kiss Gyula
jegyzőt delegált tagnak?

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

48/2014.(III. 27.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárándi Bölcsőde
intézményi  érdekképviseleti  fórumába  Dr.  Kiss  Gyula  Jegyzőt
delegálja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

 Zsófiné Dede Marianna Intézményvezető

Megkérdezi ki az aki elfogadja a rendeletet ebben a formában?

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

8/2014.(III. 27.)   KT rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (III.27) számú önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.cikk  (2)  bekezdésében
meghatározott  eredeti  jogalkotói  jogkörében  eljárva,  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 29.§. 94.§ (1)-(2), 131. § (1) bekezdésében és 147.§-ban
kapott  felhatalmazás  alapján  az  önkormányzat  által  a  személyes  gondoskodás  keretébe  tartozó
gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a
következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja,  hogy Bárnd község közigazgatási területén - a 1997. évi XXXI törvényben
(továbbiakban:  Gyvt)  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi
intézmények,  valamint  személyek  szakmai  feladataikról  és  működési  feltételeikről  szóló
15/1998.  (IV.30.)  NM  rendeletben,  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti
alapellátások  és  gyermekvédelmi  szakellátások  térítési  díjáról  és  az  igénylésükhöz
felhasználható  bizonyítékokról  szóló  328/2011.  (XII.  29.)  Kormányrendeletben  foglaltakkal
összhangban  megállapítsa  azokat  az  alapvető  szabályokat,  amelyekkel  az  önkormányzat
segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve
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gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya Báránd község közigazgatási területén, az önkormányzat fenntartásban
működő Bárándi Bölcsőde által személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat
igénybe vevőkre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés és az iskolai nevelés – oktatás keretében
biztosított  napközbeni  ellátásra,  valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti
alapellátások keretében nyújtott gyermekjóléti szolgáltatásra.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások általános szabályai

3. § (1)  A  Bárándi  Bölcsőde  által  nyújtandó,  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti
alapellátásokról,  azok  igénybevételéről,  valamint  a  fizetendő  térítési  díjakról  szóló
rendeletalkotási  jogkörrel  és  egyéb  felügyeleti  jogkörrel  Báránd  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testülete – továbbiakban Fenntartó rendelkezik.

Ellátások

4. § A Bárándi  Bölcsőde  által  nyújtandó  személyes  gondoskodás  keretébe  tartozó  gyermekjóléti
alapellátás formája:
     - gyermekek napközbeni ellátása napos bölcsőde keretében.

A gyermekjóléti alapellátások célja

5. § (1)  Az  alapellátásnak  hozzá  kell  járulnia  a  gyermek  testi,  értelmi,  érzelmi  és  erkölcsi
fejlődésének,  jólétének,  a  családban történő nevelésének elősegítéséhez,  a  veszélyeztetettség
megelőzéséhez  és  a  kialakult  veszélyeztetettség  megszüntetéséhez,  valamint  a  gyermek
családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

(2) Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult
lakóhelyéhez,  tartózkodási  helyéhez  legközelebb  eső  ellátást  nyújtó  személynél  vagy
intézményben kell biztosítani.

Az ellátás igénybevételének módja a kérelem elbírálásának szempontjai

6. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele – ha a Gyvt. másként nem rendelkezik - önkéntes,
az ellátást igénylő szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét
törvényes képviselője terjeszti elő. 

(2) A bölcsődei felvételt kérheti:
a) a törvényes képviselő (szülő, gyám),
b) a törvényes képviselő (szülő, gyám) hozzájárulásával:

ba) körzeti védőnő
bb) házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
bc) a szociális, illetve családgondozó,
bd) a gyermekjóléti szolgálat,

c) a gyámhatóság
(3)  Ha  a  gyermek  védelme  az  ellátás  önkéntes  igénybevételével  nem  biztosított,  a

gyámhatóság az ellátás kötelező igénybevételét elrendeli.
7. § (1)  A  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásra  irányuló  jogviszony  keletkezését  az

intézményvezető intézkedése alapozza meg.
(2) A döntésről az intézményvezető értesíti a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét. Az

ellátás igénybevételének elutasítása esetén a kérelmezőt, illetve törvényes képviselőjét írásban



kell értesíteni.
(3)  Ha  a  kérelmező,  illetve  törvényes  képviselője  az  intézmény vezetőjének (2)  bekezdés

szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a
fenntartóhoz fordulhat.  Ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a
kérelmező, illetve törvényes képviselője az arról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon
belül a fenntartóhoz fordulhat. Ezekben az esetekben a fenntartó határozattal dönt.

(4)  A  bölcsődei  ellátás  igénybevételének  megkezdése  előtt  az  intézményvezető  a
kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. 

(5) Nem kell a (4) bekezdés szerint megállapodást kötni a gyermekjóléti szolgáltatás esetében.
(6)  Az  intézményvezetőnek  az  ellátásra  jogosult  gyermek  azonnali  elhelyezéséről  kell

gondoskodnia
a) az elhelyezés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását elrendelő határozat alapján,
b) soron kívüli elhelyezésre vonatkozó indokolt kérelem alapján.

Tájékoztatási kötelezettség

8. § (1) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni
kell.

(2)  A személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátás  esetén  az  ellátás  megkezdésekor  az  ellátásra
jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell

a) az ellátás tartamáról és feltételeiről,
b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
c)  az  ellátásra  jogosult  gyermek  és  hozzátartozói  közötti  kapcsolattartásról,  különösen  a

látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről
d) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról,
e) az intézmény házirendjéről,
f) panaszjoga gyakorlásának módjáról,
g) a fizetendő térítési díjról,
h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdek-képviseleti fórumról.
(3) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője köteles
a) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozni,
b) az e törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
c)  nyilatkozni  a jogosultsági  feltételekben,  valamint  a személyazonosító adatokban beállott

változásokról. (1. számú melléklet)

Érdekvédelem

9. § (1) Az intézmény fenntartója meghatározza a bölcsődei ellátásban részesülők érdekvédelmét
szolgáló érdek-képviseleti fórum megalakításának és működésének szabályait (érdekképviseleti
fórum működési szabályzata).

(2) Az érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai
a) a gyermekönkormányzat képviselői,
b)  az  ellátásban  részesülő  gyermek  szülei  vagy más  törvényes  képviselői,  illetve  a  fiatal

felnőttek képviselői,
c) az intézmény dolgozóinak képviselői,
d) az intézményt fenntartó képviselői.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyek száma nem lehet kevesebb a

(2) bekezdés c)-d) pont szerinti személyek összlétszámánál.
(4) Az érdek-képviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe

tartozó ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekjogi
képviselőnél, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél.

(5) Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket,
fiatal  felnőttet  érintő  ügyekben,  valamint  javaslatot  tehet  az  intézmény alaptevékenységével
összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről,  valamint az ebből származó
bevételek  felhasználásáról.  Az  érdekképviseleti  fórum egyetértési  jogot  gyakorol  a  házirend
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jóváhagyásánál.

10. § (1)  A gyermek,  a  gyermek szülője  vagy más törvényes  képviselője,  továbbá a  gyermekek
érdekeinek védelmét ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint
panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdek-képviseleti fórumánál

a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén,
c) a Gyvt.136/A. § szerinti iratbetekintés megtagadása esetén.
(2)  Az  intézmény  vezetője,  illetve  az  érdekképviseleti  fórum  a  panaszt  kivizsgálja,  és

tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más
törvényes képviselője, valamint a gyermekönkormányzat és a gyermek, illetve fiatal felnőtt az
intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője
vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről,
vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

Az ellátás megszüntetésének módja

11. §  (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik
a)  a  határozott  idejű  elhelyezés  esetén  a  megjelölt  időtartam -  illetve  a  meghosszabbított
időtartam

leteltével,
b) a jogosultsági feltételek megszűnésével.
(2)  Az  önkéntesen  igénybe  vett  gyermekjóléti  ellátás  megszüntetését  a  jogosult,  illetve

törvényes  képviselője  kérelmezheti,  melynek  alapján  az  intézményvezető  az  ellátást
megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban
foglaltak szerint szűnik meg. (2.számú melléklet)

(3) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátást megszünteti, ha a
jogosult  a  házirendet  ismételten súlyosan megsérti,  vagy az ellátás feltételei,  okai  már  nem
állnak fenn.

(4) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről,
illetve az ellene tehető panaszról  írásban értesíti  a  jogosultat,  illetve törvényes képviselőjét.
Egyet  nem értés  esetén a  jogosult,  illetve törvényes  képviselője  az  értesítés  kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig az
ellátást biztosítani kell.

(5) Ha az ellátást a Gyvt. 32. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja alapozza meg, az ellátást
csak határozat szüntetheti meg.

(6)  Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki:
a)  a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészégi állapota miatt  bölcsődében nem

gondozható, 
b) illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 

A  bölcsőde  orvosa  a  szakvélemény  kialakítása  előtt  más  szakember  (gyógypedagógus,
pszichológus, gondozónő stb.) véleményét is kikéri. 

Gyermekek napközbeni ellátása
A bölcsőde

12. § (1) A bölcsődei ellátás a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. 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.

(2) A gyermekek napközbeni ellátásának keretében a családban élő gyermekek életkorának
megfelelő  nappali  felügyeletet,  gondozást,  nevelést,  foglalkoztatást  és  étkeztetést  kell
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói:

a) munkavégzésük, 
b) munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, 



c) betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani:

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 
c) vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire
nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
d) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

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.

(3)A bölcsődei  felvétel  indokoltságát  megalapozó íratok,  valamint  a  felvételhez  szükséges
további iratok felsorolását a 3.számú melléklet tartalmazza.

13. § (1)  A bölcsődei nevelési év szeptember 1-től – augusztus 31-ig tart.
(2)   A bölcsőde nyári  nyitvatartási  rendjét  a  telephelyileg  illetékes  önkormányzat  előzetes

véleménye  alapján  a  fenntartó  hagyja  jóvá.  Bölcsődei  szünet  esetén,  a  három  telephelyen
fenntartott  bölcsődék  közül  egy  időben  kettőnél  több  nem  lehet  zárva.  A  nyitva  tartó
bölcsődében  -  szülő  kérésére  –  lehetőséget  kell  biztosítani  a  többi  telephelyen  bölcsődei
ellátásban részesülő gyermek intézményi gondozásának biztosításáról. 

Bölcsődei alapellátás térítési díja

14. § (1) Az intézményi térítési díj számítást az 5. számú melléklet tartalmazza.
(2) a) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe
tartozó szolgáltatások közül a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

b)  A gyermek gondozásáért a ténylegesen alkalmazott intézményi térítési díj 0.-Ft ,
tehát a gondozást térítésmentesen kell biztosítani.  

Ellátottak Étkezés
Tér.díj 
2014

   
 Reggeli 100
 Tízórai 40
 Ebéd 170
Bölcsőde: Uzsonna 80
Összesen:  390

15.§ (1) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az intézményi térítési díj
(napi  összeg)  általános  forgalmi  adóval  növelt  összegének  és  az  igénybe  vett  étkezések
számának,  valamint  a  19.§  (1)  bekezdésben  foglalt normatív  kedvezményeknek  a
figyelembevételével állapítja meg.

(2)  Ingyenes  ellátásban  kell  részesíteni  a  jogosultat,  ha  a  térítési  díj  fizetésére  kötelezett
jövedelemmel nem rendelkezik. 

(3) Az intézményvezető a kötelezettet az ellátás igénybevétele előtt írásban értesíti a személyi
térítési  díj  összegéről.  (4-5. számú melléklet) A személyi  térítési  díj  nem haladhatja meg az
intézményi térítési díj összegét. 

(4) Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követő 30 napon belül nem állapítható
meg, az intézményvezető térítési díj-előleg fizetését kérheti.
A személyi térítési díj megállapításakor intézkedni kell arról, hogy az előleg, illetve az előleg

fizetésének időszakára jutó személyi térítési díj közötti különbözet kiegyenlítése megtörténjék.
(5) Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg,

úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a
fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg
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különbözetét visszamenőleg kell megfizetni.
16.§ (1)  A térítési  díjat  a  szülői  felügyeletet  gyakorló  szülő  vagy  más  törvényes  képviselő

(kötelezett) az intézménynek fizeti meg.
(2)  Helyettes  szülőnél,  nevelőszülőnél,  gyermekek  átmeneti  otthonában  vagy

gyermekotthonban elhelyezett  gyermek esetében a gyermekek napközbeni  ellátása keretében
biztosított  gyermekétkeztetésért  a  személyi  térítési  díjat  a  helyettes  szülő,  a  nevelőszülő,  a
gyermekek átmeneti otthona vagy a gyermekotthon fizeti meg.

(3)  Családok  átmeneti  otthonában  elhelyezett  gyermek  esetében  a  gyermekek  napközbeni
ellátása  keretében  biztosított  gyermekétkeztetésért  a  személyi  térítési  díjat,  ha  a  családok
átmeneti otthona

a) teljes körű ellátást biztosít, a családok átmeneti otthona,
b) szükség szerinti ellátást biztosít, a szülő

fizeti meg.
(4) A személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre, a tárgyhó 20. napjáig kell megfizetni. 
(5)  A személyi  térítési  díj  beszedéséről,  nyilvántartásáról,  a  fenntartó  számlájára  történő

befizetésről az intézmény gondoskodik. 
17.§ (1) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését

kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
(2) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható

meg, kivéve, ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a Gyvt-ben szabályozott
díjfizetési  kötelezettségének  nem  tud  eleget  tenni.  A  kötelezett  nem  kötelezhető  a
felülvizsgálatot megelőző időszakra vonatkozóan az új térítési díj megfizetésére. 

(3)  A térítési díj meg nem fizetése esetén késedelmi pótlék nem állapítható meg.
(4) A kötelezett  írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal  azonos személyi

térítési díj megfizetését, vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható
személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben biztosítani kell,
hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a
kötelezett nem tenné meg.

 (5) Ha a  gyermekétkeztetést  betegség vagy más  ok miatt  a  jogosult  nem kívánja  igénybe
venni, a távolmaradást a bölcsőde vezetőjénél írásban kell bejelenteni. Abban az esetben, ha a
szülő eleget tesz bejelentési kötelezettségének, a bejelentés követő naptól a távolmaradás idejére
mentesül  a  gyermekétkeztetésért  fizetendő  térítési  díj  fizetésének  kötelezettsége  alól.
Amennyiben  a  jogosult  nem  tesz  eleget  jelentési  kötelezettségének  a  gyermekétkeztetésért
fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól csak a távolmaradás 3. napjától mentesül.
(6-7. számú melléklet)

18.§ (1)  Az intézmény vezetője ellenőrzi,  hogy a megállapított  térítési  díj  befizetése havonként
megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő
megjelölésével  a  fizetésre  kötelezett  személyt  írásban  felhívja  az  elmaradt  térítési  díj
befizetésére.

(2) Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és
a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

(3)  A térítési  díj  hátralék  megfizetésére  vonatkozó  eljárás  a  hátralékos  Báránd  Községi
Önkormányzathoz  benyújtott  kérelmére  indul.  A  kérelem  elbírálására  az  intézményvezető
jogosult.  Az  intézményvezető  részletfizetést  úgy engedélyezhet,  hogy a  hátralék  a  kérelem
benyújtásától számított 1 éven belül megfizetésre kerüljön.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben foglalt részletfizetési kedvezmény nem vezet eredményre a
nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a
térítési díj -hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

19.§ (1) Normatív kedvezmények 
a) a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  bölcsődés  gyermek  után  az

intézményi térítési díj 100%-át,
b)  három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
c) a  tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át,
kedvezményként kell biztosítani. 
(2) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 



(3) A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy
más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

(4)  A normatív  kedvezmény megállapításához  közös  háztartásban élőként  kell  figyelembe
venni

a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve

felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.

20.§ (1)  A térítésidíj-fizetési  mentesség  és  a  normatív  kedvezmény  megállapításához  be  kell
szerezni a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát. (8. számú melléklet) 

(2) 
a)  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülés  tényét  a  hatósági  döntést

megalapozó határozattal,
b) a tartós betegséget szakorvosi igazolással,
c)  a  fogyatékosságot  a  családok  támogatásáról  szóló  1998.  évi  LXXXIV.  törvény

végrehajtásáról  szóló  223/1998.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  7/A.  §  (1)  bekezdése  szerinti
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével

          kell igazolni.
(3) A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15

napon belül írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az
új  térítési  díjat  a  bejelentést  követő  hónap  első  napjától  kell  megfizetni.  Amennyiben  a
térítésidíj-fizetési mentesség fennállását hatósági döntés alapozza meg, azt be kell mutatni az
intézménynek.

21.§ Jelen rendelet 2014. március 31. napján lép hatályba.

Báránd, 2014.március 27.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző
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1. számú melléklet a ../2014. (III.27) számú önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat

Törvényes képviselő családi és utóneve:…………………………………………………….,
születési családi és utóneve:…………………………………………………………………...,
Szül.helye, ideje:………………………………………………………………………………, 
anyja születési családi és utóneve:……………………………………………………………, 
Lakcím,…………………………… ………………………u………………….sz. alatti lakos,
mint…………………………………………...(név) kiskorú törvényes képviselője kijelentem,
hogy a: 

- bölcsődei ellátás tartamáról és feltételéről,
- az intézmény által vezetett reám vonatkozó nyilvántartásokról,
- az érték- és vagyonmegőrzés módjáról, 
- az intézmény házirendjéről,
- a panaszjog gyakorlásának módjáról,
- a fizetendő térítési díjról, 
- a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdek-képviseleti fórumról 
szóló tájékoztatót megkaptam és azt tudomásul vettem.

Tudomásul veszem továbbá, hogy köteles vagyok:
- az intézmény által a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI.  törvény  (továbbiakban:Gyvt.)alapján  vezetett  nyilvántartásokhoz  adatokat
szolgáltatni,

- a jogosultsági feltételekben, valamint a természetes személyazonosító adatokban beállott
változásokat, a változást követő 15 napon belül bejelenteni,

- a bölcsőde házirendjét betartani.

Hozzájárulok, hogy:
- az  általam szolgáltatott  adatokat  az  intézmény a  jogszabályi  előírásoknak megfelelően

kezelje, felhasználja,
- az ellátásban részesülő kiskorú hozzátartozómra vonatkozóan a gyermekorvos adatokat

szolgáltasson.

………………….., ………………………év ……………………hó………….nap 

………………………………….
Törvényes képviselő



2. számú melléklet a ../2014. (III.27) számú önkormányzati rendelethez

…………………………………
Sz:……………………………..

ÉRTESÍTÉS
bölcsődei ellátás megszüntetéséről

Törvényes képviselő családi és utóneve:…………………………………….………………….

Születési családi és utóneve:………………………………………………………………….…

Anyja családi és utóneve:………………………………………………………….……………

Születési hely,idő:………………………………………………………………..……………..

Lakóhely:……………………………………………………………………..……… sz. alatt
élő törvényes képviselőt értesítem, hogy 

………………………………………………………….. (családi  és utónév) részére biztosított  napos
bölcsődei ellátást 

………………………… év ……………………………. hó …….. napjától megszüntetem. 

A rendelkezésemre álló nyilvántartásokból megállapítom, hogy: 
- nincs esedékes, illetve hátralékos személyi térítési díj befizetési kötelezettsége.

- ……………………………..  Ft  összegű  esedékes,  illetve  hátralékos  személyi  térítési  díj
befizetési kötelezettsége van, melyet a megállapodásban megjelöltek szerint köteles befizetni. 

Tájékoztatom,  hogy a Gyermekek védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló 1997.  évi  XXXI.
törvény 142. §  (1) bekezdése alapján a jogosultság megszűnésétől számított 25 év elteltével fogjuk
törölni az adott személyre vonatkozó adatokat.

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  amennyiben  a  megszüntetéssel  nem  ért  egyet,  úgy  ezen  értesítés
kézhezvételét  követő nyolc  napon belül  a fenntartóhoz fordulhat.  Ebben az esetben az  intézmény
változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítja az ellátást, míg a fenntartó jogerős és végrehajtható
határozatot nem hoz. 

…………………………., 20…………………………….

                                                                                                               Zsófiné Dede Marianna
                                                                                                                      bölcsődevezető
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20........ év ...................... hó .......... napján az értesítés 1 példányát átvettem:

                                                                   ………………………………………………..
                                                                                      törvényes képviselő aláírása

3. számú melléklet a ../2014. (III.27) számú önkormányzati rendelethez

Adategyeztetés céljából bemutatandó íratok a bölcsődei ellátás megkezdése előtt:
- A  gyermek  lakcímét  és  társadalombiztosítási  azonosító  jelét  igazoló  hatósági

igazolványok.
Csatolandó dokumentumok: 

- A házi  gyermekorvos  vagy  a  háziorvos  igazolása  arról,  hogy  a  gyermek  egészségi
állapota alapján bölcsődében gondozható.

- A felvétel indokoltságát megalapozó íratok:
- munkavégzés esetén mind két szülő munkáltatói igazolását a kereső tevékenységről,
- vállalkozó  esetében  nyilatkozat  arról,  hogy  a  munkavégzés  napi  hány  órában

történik,
- tanulói/hallgatói jogviszony esetében az oktatási intézmény által kiállított igazolást

arról, hogy az érintett nappali tagozaton tanul,
- az  illetékes  munkaügyi  kirendeltség  igazolását  munkaerő-piaci  képzésen  való

részvétel tényéről, idejéről,
- háziorvos  által  kiállított  igazolást  arról,  hogy  a  törvényes  képviselő  egészségi

állapota  miatt  nem  vagy  csak  részben  tudja  gyermeke  napközbeni  ellátását
biztosítani, 

- amennyiben a  szülő egyedülálló,  a  Magyar  Államkincstár  igazolását  a  magasabb
összegű családipótlék folyósításáról,

- a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a MÁK igazolását a
családipótlék folyósításáról,

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló
jogerős határozatot,

- védelembevett gyermek esetén a hatósági intézkedésről szóló jogerős határozatot. 
- Amennyiben  nem  a  szülő  a  törvényes  képviselő,  a  gyámrendelésről  szóló  jogerős

határozatot.
- Amennyiben  nem  a  törvényes  képviselő  kéri  a  gyermek  bölcsődei  elhelyezést,  a

törvényes képviseleti joggal rendelkező személy hozzájárulását az elhelyezéshez. 



4. számú melléklet a ../2014. (III.27) számú önkormányzati rendelethez

…………………..

Sz:……………………………..

ÉRTESÍTÉS
a gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj összegéről

Törvényes képviselő családi és utóneve:……………………………………………….

Születési családi és utóneve:……………………………………………………………

Anyja családi és utóneve:………………………………………………………………

Születési hely,idő:……………………………………………………………………..

Lakóhely:………………………………………………………………………………

A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj …………………….. –Ft/ellátási nap.

A személyi térítési díj
fizetés módja: készpénzes befizetés

helye:  
időpontja:  
Tájékoztatom,  hogy amennyiben a  személyi  térítési  díj  összegét  vitatja,  vagy annak csökkentését,
elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Felhívom figyelmét, hogy a köztünk létrejövő megállapodás alapján, ha a gyermekétkeztetést
betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást a bölcsőde
vezetőjénél be kell  jelenteni.  Abban az esetben, ha  eleget tesz bejelentési  kötelezettségének, a
bejelentés  követő  naptól  a  távolmaradás  idejére  mentesül  a  gyermekétkeztetésért  fizetendő
térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Amennyiben nem tesz eleget jelentési kötelezettségének
a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól csak a távolmaradás
3. napjától mentesül.

…………………………., 20…………………………….

                                                                                                               Zsófiné Dede Marianna
                                                                                                                      bölcsődevezető

20........ év ...................... hó .......... napján az értesítés 1 példányát átvettem:
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                                                                   ………………………………………………..
                                                                                      törvényes képviselő aláírása

5. számú melléklet a ../2014. (III.27) számú önkormányzati rendelethez

…………………………

Sz:…………
ÉRTESÍTÉS

a gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj összegéről

Törvényes képviselő családi és utóneve:………………………………………………………………

Születési családi és utóneve:……………………………………………………………………………..

Anyja családi és utóneve:……………………………………………………..…………………………

Születési hely,idő:………………………………………………………………………………………..

Lakóhely:…………………………………………………………………………………..…………….

A személyi térítési díj …………………………….. –Ft/nap.
Normatív kedvezményként a 

a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj
100 %-át,

b.) három-vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át,
c.) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-át biztosítjuk.

(A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.)

Az  …………….  pontban  rögzített  normatív  kedvezmény  figyelembevételével  az  étkeztetésért
fizetendő személyi térítési díj 

…………………………… Ft/ellátási nap.

A személyi térítési díj
fizetés módja: készpénzes befizetés

helye:  
időpontja:  
Tájékoztatom,  hogy amennyiben a  személyi  térítési  díj  összegét  vitatja,  vagy annak csökkentését,
elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Felhívom figyelmét, hogy a köztünk létrejövő megállapodás alapján, ha a gyermekétkeztetést
betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást a bölcsőde
vezetőjénél be kell  jelenteni.  Abban az esetben, ha  eleget tesz bejelentési  kötelezettségének, a
bejelentés  követő  naptól  a  távolmaradás  idejére  mentesül  a  gyermekétkeztetésért  fizetendő
térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Amennyiben nem tesz eleget jelentési kötelezettségének
a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól csak a távolmaradás
3. napjától mentesül.



…………………………., 20…………………………….

                                                                                                               Zsófiné Dede Marianna
                                                                                                                      bölcsődevezető

20........ év ...................... hó .......... napján az értesítés 1 példányát átvettem:

                                                                   ………………………………………………..
                                                                                      törvényes képviselő aláírása

6. számú melléklet a ../2014. (III.27) számú önkormányzati rendelethez

BEJELENTÉS TÁVOLMARADÁSRÓL

Törvényes képviselő családi és utóneve:…………………………………………………….
………………….,

Lakcím,…………………………… …………………………………………u………………….sz. 
alatti lakos,

mint……………………………………………..…………………………...(név) kiskorú törvényes 
képviselője bejelentem, hogy a bölcsődei ellátást

20.….év …………………… hó … napjától -  20..…év …………………………..hó ….. napjáig
vagy határozatlan időre* nem kérem.

…………………., 20..…év ………………………….hó .. nap
 
………………………………..     

                                                                                                                   törvényes képviselő

* A megfelelő rész aláhúzandó!
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7 számú melléklet a ../2014. (III.27) számú önkormányzati rendelethez

BEJELENTÉS AZ ELLÁTÁS ISMÉTELT IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Törvényes képviselő családi és utóneve:…………………………………………………….
………………….,

Lakcím,…………………………… …………………………………………u………………….sz. 
alatti lakos,

mint……………………………………………..…………………………...(név) kiskorú törvényes 
képviselője bejelentem, hogy a bölcsődei ellátást a kiskorú részére

20…….év …………………… hó ……..… napjától ismét igénybe kívánom venni. 

…………………., 20..…év ………………………….hó .. nap
 
………………………………..     

                                                                                                                   törvényes képviselő

* A megfelelő rész aláhúzandó!



8. számú melléklet a ../2014. (III.27) számú önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat

Törvényes képviselő családi és utóneve:…………………………………………………….,
Lakcím,…………………………… ………………………u………………….sz. alatti lakos,
mint…………………………………………...(név) kiskorú törvényes képviselője és személyi térítési 
díj fizetésre kötelezett kijelentem, hogy: 

a.)  a velem közös háztartásban élő gyermekeim száma: 
- 18 éven aluli: ……………………    fő
- 25 évnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű

 oktatásban résztvevő, illetve felsőoktatásban nappali
 tagozaton tanuló:                                       …………………….    fő

- életkortól függetlenül tartósan beteg vagy súlyosan
 fogyatékos gyermek: …………………….    fő

ÖSSZESEN: ……………………..   fő
                              

b.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben:

- részesülök,   

- nem részesülök.

c.) Az ellátásban részesülő gyermekem tartósan beteg vagy fogyatékos:

- igen,

- nem.

…………………….., 201………………………..

                                                                                                 …………………………………
törvényes képviselő

Csatolandó dokumentumok:
- A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülés  tényét  a  hatósági  döntést

megalapozó határozattal,
- a tartós betegséget szakorvosi igazolással,
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- a fogyatékosságot, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
szóló  223/1998.  (XII.30.)  Korm.  rendelet  7/A.§.  (1)  bekezdése  szerinti  szakértői  és
rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell igazolni.

Tájékoztató

A gyermekek számában történt változást a bölcsőde vezetőjének a változást követő 15 napon belül
írásban be kell jelenteni.
Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap
első napjától kell megfizetn

Megkérdezi ki az aki elfogadja az harmadik határozati javaslatot?

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

49/2014.(III. 27.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Báránd Községi Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló
Bárándi  Bölcsőde  intézményt  az  elkövetkező  időszak  tekintetében  a
Kabai  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás  keretében
kívánja fenntartani  és  működtetni.  Az intézmény társulásba adásának
időpontja  2014.  június 1.napja,  azzal  a kitétellel,  hogy az intézmény
átszervezése nem akadályozhatja annak folyamatos működését.

Felhatalmazza  Dr.  Kovács  Miklós  Polgármestert  és  Dr.  Kiss  Gyula
Jegyzőt  a  szükséges  tárgyalások  lefolytatására,  a  dokumentáció  és  a
szerződések létrehozására és aláírására.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

 Dr. Kiss Gyula Jegyző

2. napirendi pont
A  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  Gazdasági  Iroda  közös  költségének
viselésére kötött megállapodás megszüntetése

Dr. Kovács Miklós polgármester
Tavaly július 1-től megváltozott a jogi státusza a Támasznak, jogi személyiségűvé vált. Ebből
kifolyólag  módosult  a  döntéshozó  szerepe.  Meghatározta  a  társulás  alapító  okirata,  hogy
milyen hatáskört delegál ennek a  döntéshozó szervnek. Lényegi módosítás, ami a határozati
javaslatban is benne van és amiről a költségvetés tárgyalásakor már beszéltek hogy gazdasági
iroda  működéséhez  való  hozzájárulásnak  a  mértéke  változott.  A  Támaszban  résztvevő
települések  lakosságszám  arányában  fogják  a  hozzájárulásokat  a  gazdasági  iroda
működéséhez hozzátenni. 400.000 Ft-nyi plusz költséget fog jelenteni ebben az évben. 

A határozati javaslat módosul nem 2014. január 1.-vel, hanem 2014. március 31-el szünteti
meg a szerződést fél évre vonatkoztatva január 1-el alkalmazza.



Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

50/2014.(III. 27.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Támasz Szociális
Alapszolgáltatási  Központ  Gazdasági  Iroda  közös  költségének
viselésére a  82/2013.(V.29) KT számú határozat alapján 2013. május
31.  napján  kötött  megállapodást  2014.  március  31.  hatállyal
megszűntnek tekinti.

Hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodás alkalmazásától az első féléves
elszámolásban 2014. január 1. napjával kezdődően eltekintsenek.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

3. napirendi pont
Különfélék

Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Több  szülő  jelezte,  hogy a  játszótérre  elvitték  a  gyerekeket  és  kullancs  mászott  beléjük.
Valószínűsíti, hogy kullancs fertőzött lett a játszótér. Ez ellen valamit tenni kell. Beszélhet a
katasztrófavédelemmel és kérhet tájékoztatást.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezik a munkavédelmist is, mit lehet ez ellen tenni. Utána visszatérnek a kérdésre.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Több  idős  beteg  kereste  meg,  hogy nem tudják  a  füvet  nyírni  az  udvarukon.  Van e  arra
lehetőség hogy közmunkások lenyírják?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Csak olyan embereknél akik mozgásképtelenek. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Kössék orvosi igazoláshoz. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ezt át kell gondolni, hogy lehet kivitelezni.  

Ulveczki Lajosné alpolgármester
A konyha felújítással kapcsolatosan megkérdezi, ha elkezdődik és leáll a konyha, hogy lesz
megoldva a főzés, ételszállítás?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A pályázat tekintetében, amíg nincs döntés, nem kell ezen gondolkozni.
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Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Régi tornaterem tetejével mi lesz?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Újat építenek nem kell.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Neki kell az a tornaterem is, mert az lesz az alsósoké, az új a felsősöké. Minden napos a
testnevelés. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A felújítás, karbantartás elsődlegesen a KLIK-hez tartozik.  
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
KLIK vezetője mit mondott?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Most nem tudja a KLIK ezt támogatni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  A képviselők  részéről  több
hozzászólás nem hangzik el, így az ülést bezárja. 

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula
     polgármester                           jegyző

Dr. Késmárky - Kodak András 
képviselő
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