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Az intézmény nyitvatartási rendje:
Az intézmény reggel 6 órától este 6 óráig tart nyitva.
Érkezés: A bölcsőde naponta reggel 6 órától fogadja az érkező gyerekeket. A gyermekek
szabad játékban való részvételének biztosítása és a napirend betarthatósága miatt kérjük, hogy
a gyermekek reggel 9 óráig érkezzenek be a bölcsődébe. Ha ettől eltérő időpontban érkeznek,
kérjük a bölcsőde tájékoztatását, és lehetőség szerint a kisgyermeknevelő előzetes
tájékoztatását.
Távozás: A gyermekek hazavitelére délután 18 óráig van lehetőség. Abban az esetben, ha a
Szülő, vagy általa előzetesen írásban megjelölt személy/személyek egyike sem viszi el a
gyermeket a fenti időpontig, illetve akadályoztatásáról nem tájékoztatja az intézményt, a
szolgálatban lévő kisgyermeknevelő telefonon keresi a Szülőket. Ha a Szülő, vagy az általa
írásban megjelölt személyek egyike sem elérhető, akkor a kisgyermeknevelő – összhangban
az 1997. évi XXXI. tv. előírásaival – a rendőrség közreműködésével kezdeményezi a gyermek
ideiglenes hatályú elhelyezését.
A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el.
14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg. Külön élő szülők esetében a
szülőnek csak akkor tagadhatjuk meg a gyermek elvitelét, ha erről a jogszabályoknak
megfelelő végzést mutat be a szülő.
I.











A bölcsődei ellátás keretében az intézmény a gyermek számára az alábbiakat
biztosítja:
szakszerű gondozás-nevelés, a testi és lelki szükségletek kielégítése, a fejlődés és a
szocializáció segítése,
napi négyszeri (orvos által ellenőrzött, az életkornak megfelelő) étkeztetés - (speciális
diéták készítése előzetes megbeszélések és a kezelőorvos javaslata alapján)
a fejlődéshez szükséges, biztonságos és esztétikus környezet,
egészségvédelem, egészségnevelés, kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése,
állandóság (csoport és személy állandóság a módszertani elvek alapján),
egyéni bánásmód,
időjárástól függően napi lehetőség a szabad levegőn való játékra,
szabad játék lehetőségeinek megteremtése,
az egyéni ruhanemű kivételével textíliával történő ellátás,
személyes higiéné feltételeinek biztosítása,
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 korcsoportnak megfelelő játékeszközök biztosítása,
 rendszeres orvosi felügyelet,
 az óvodai életre való felkészítés
II.
Az étkezések rendje a Bölcsődében:
Reggeli: 8h-830
Tízórai: 930
Ebéd: 1130
Uzsonna: 15h-1530
Az étkezések ideje alatt a kisgyermeknevelőnek teljes figyelmével a gyerekekkel kell
foglalkoznia, és segítenie kell az étkező gyerekeket. Ezért az étkezések alatt gyermek
nem adható ki, illetve nem fogadható be. Ezt kérjük minden esetben vegyék figyelembe!
Ha a gyermeket reggel 8h után adják be, akkor otthon reggeliztessék meg, és beadással
várják meg, amíg a csoportban valamennyi gyermek befejezi az étkezést!
III.
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A Bölcsődei élettel kapcsolatos szabályaink:

A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására.
Kérjük, hogy a szekrényben megfelelő mennyiségű váltóruháról szíveskedjenek
gondoskodni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szekrényben hagyott, illetve a gyermeken
lévő, vagy hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.
Kérjük, hogy a szekrényekben a ruhák mennyiségére, minőségére, megfelelőségére,
méretére és tisztaságára figyeljenek.
A kisgyermeknevelő a szekrényben helyezi el a napközben beszennyeződött ruhákat is.
Kérjük, ezeknek a hazavitelét oldják meg. A szennyezett ruha elkülöníthetősége
érdekében kérjük, gondoskodjanak megfelelő zacskóról, amit a szekrényben
helyezzenek el.
A gyermekek napközbeni ellátáshoz nélkülözhetetlen az elegendő mennyiségű, az
időjárásnak és a gyermek méreteinek megfelelő ruházat. Ezért kérjük, hogy a gyermek
részére gondoskodjanak legalább 4 váltás tiszta ruhaneműről (body, nadrág, póló,
pulóver, short-nadrág, felső harisnya, zokni, ruhácska). Előfordulhat, hogy a
szobatisztaság tanulásának időszakában ez a ruhamennyiség is kevésnek bizonyul, tehát
kérjük, hogy a kisgyermeknevelők ilyen irányú kéréseit mindig teljesítsék.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az udvari játék alkalmával a kisgyermekeknek
szükségük van az évszaknak megfelelő játszóruhára, illetve fejfedőre.
A fejlődő gyermek kialakuló csont- és ízületi rendszerének egészsége miatt fokozottan
fontos, hogy a gyermek a korosztályának megfelelő lábbelit hordjon. Kérjük, hogy
amennyiben lehetséges, erre fordítsanak nagy gondot! Olyan lábbelit pedig semmi
esetre se adjanak a gyerekre, ami balesetveszélyes (túl nagy, túl kicsi, csúszós talpú,
papucs fazonú, esetleg díszei okozhatnak problémát a nap folyamán)!
A nyári időszakban a napsugárzás elleni védelem miatt a kisgyermeknevelők naptejet is
kérhetnek, amit a szekrényben kérünk elhelyezni.
A csoportszobába a gyermek otthoni, kedves tárgyai közül is behozhat egy-egy darabot,
de kérjük, hogy ezeknek a mennyiségét Önök szabályozzák. Semmiképpen sem jó a
gyereknek, ha sok játékot hoz be, és mi sem tudjuk a felelősséget vállalni azokért. A
csoportokban egyébként is megfelelő mennyiségű és minőségű játék áll a rendelkezésre.
Pedagógiai okok miatt előfordulhat, hogy a kisgyermeknevelő megkéri Önöket, hogy
egy-egy játékot a gyermek szekrényében helyezzenek el.
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10. A gyermek reggeli fogadásánál és délutáni hazaadásánál a szülő és a kisgyermeknevelő
együttműködését, egymás személyiségét tiszteletben tartó udvarias, kapcsolatépítő
magatartás kell, hogy jellemezze. A bölcsőde vezetésén, a kisgyermeknevelőkön kívül a
működést elősegítő egyéb munkatársaknak is munkájukkal, viselkedésükkel hozzá kell
járulni a bölcsődei gondozó-nevelő munka eredményességéhez.
11. A kisgyermeknevelő-szülő napi találkozása akkor hatékony, ha kölcsönös az egymás
tájékoztatása, a szóbeli és írásbeli információcsere. Kérjük, hogy ez a mindennapos
információcsere a lehető legrövidebb úton történjen. Igény szerint a kisgyermeknevelők
fogadóóra keretében szívesen állnak a szülők rendelkezésére előre egyeztetett
időpontban. A bölcsőde vezetője is szívesen áll rendelkezésükre előzetes időpontegyeztetés alapján. Előzetes időpont-egyeztetés nélkül a bölcsődevezetővel minden
szerdán 7 és 12 óra között van lehetőség megbeszélésre. A gondozó-nevelő munka
zavartalanságának biztosítása azonban minden esetben elsődleges, ezért, kérjük, ezt
tartsák tiszteletben!
12. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében láza
(37,5 0C és ennél magasabb testhőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre
gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző
betegségekről a bölcsődét értesíteni kell. Ha a gyermek gyógyszert vagy gyógyhatású
készítményt kap, arról a szülő írásban köteles tájékoztatni gyermekek
kisgyermeknevelőjét.
13. A kisgyermeknevelők a bölcsődébe otthonról hozott gyógyszert nem fogadhatnak be,
azt a gyermeknek nem adhatják be. Ez alól a szabály alól csak nagyon kivételes esetbe
lehet eltérni, melyet minden esetben meg kell beszélni a bölcsőde orvosával, a
kisgyermeknevelővel és az intézmény vezetőjével.
14. Abban az estben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a gondozónő
értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozóit. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és
telefonszám. Kérjük, hogy minden ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a
gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás
esélyeit.
15. Kérjük, ha a szülők, gondviselők adataiban (telefonszám, elérhetőségek) változás áll be,
azt mielőbb tudassák a kisgyermeknevelőkkel!
16. A betegség után visszatérő, és a 10 napnál többet hiányzó gyermek újbóli beérkezésekor
csak orvosi igazolással vehetjük be a gyermeket. Igazolás nélkül gyermek nem vehető
be!
17. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi
állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy az otthoni eseményekre vonatkoznak.
18. Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsőde, a
távolmaradást reggel 11h –ig közölje a megadott telefonszámon. A térítési díj
elszámolásánál csak a következő naptól tudjuk a gyermek hiányzását figyelembe venni.
19. 30 napot meghaladó hiányzás esetén a bölcsődei férőhely megszüntethető akkor, ha a
szülő nem jelzi a távolmaradás okát.
20. Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napokon fizessék be. Fizetési és egyéb
gondjaik esetén keressék a bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítással áll szíves
rendelkezésükre. Az étkezési díjak tekintetében a bölcsőde élelmezésvezetője is
szívesen ad tájékoztatást, segítséget.
21. A bölcsőde területén a dohányzás szigorúan tilos! A bölcsőde területén alkohol és más
tudatmódosító szer nem használható! Az alkoholos vagy tudatmódosító szer hatása alatt
álló személyeket a lehető legrövidebb időn belüli távozásra szólítjuk fel.
22. A bölcsődéből gyermek nem adható ki olyan személynek, aki láthatóan alkohol, vagy
tudatmódosító szer hatása alatt áll. Ilyen esetekben a kisgyermeknevelő köteles a
rendőrségen, illetve a gyermekvédelmi jelzőrendszer megfelelő helyén jelezni!
23. A babakocsikat és egyéb szállító eszközöket az erre kijelölt helyen kérjük tárolni.
Annak ellenére, hogy természetesen figyelemmel kísérjük a babakocsi-tárolóban
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elhelyezett tárgyakat, azok napközbeni őrzését az Intézmény nem tudja megoldani.
Ezért az elhelyezett értékekkel kapcsolatban felelősséget nem vállalunk! (l.:1. pont!)
A bölcsőde ünnepnapokon és hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári és a
téli zárást a szülők igényeihez is igazodva a fenntartó állapítja meg, melyről a szülőket
minden év február 15-ig tájékoztatjuk. A nyári időszakban igény szerinti ügyeletet
biztosítunk.
A bölcsődei csoportba semmilyen étel és ital nem vihető be. Ha a gyermek még használ
cumisüveget, az csak teljesen üres, és tiszta állapotban adható be, és a bölcsőde
munkatársai fogják azt megtölteni.
Amennyiben a gyermek játszó cumit használ, akkor azt jellel ellátva kérjük beadni.
Csak olyan cumi vehető be a csoportszobába, amelyiknek zárókupakja van! A
fertőzésmentes tárolást csak így tudjuk megoldani.
A gyermek testén lévő ékszereket, balesetveszélyes díszeket kérjük, vegyék le a
gyermekről beadás előtt! (a nyaklánc, a lógó fülbevaló és egyéb ékszerek
balesetveszélyesek!) A gyermekeknél, testükön, vagy szekrényeikben, zsebeikben lévő
értéktárgyak megőrzéséről nem tudunk gondoskodni, azok eltűnésért felelősséget nem
vállal az Intézmény. (l.: 1. pont)
A bölcsőde átadóiban, illetve egyéb helységeiben tilos a gyermekeket otthonról hozott
étellel és itallal kínálni!
Abban az esetben, ha a gyermeket még étkezés előtt elviszik, a kisgyermeknevelők az
ételt nem adhatják ki későbbi elfogyasztásra!
A bölcsődébe nem hozható be semmilyen házi készítésű étel, vagy ital! Alkalmakra
kizárólag gyári csomagolású, érvényes szavatossági idejű, kifogástalan állapotban lévő
étel és ital vehető be, minden esetben a vásárlást igazoló blokkal együtt.
Azokra az alkalmakra, amikor a szülőket meghívjuk illetve a beszoktatás idejére,
kérjük, hogy a szülők is hozzanak magukkal váltó cipőt, mert a csoportszobába utcai
cipővel belépni nem lehet.
A bölcsőde dolgozói munkaidejükben közfeladatot ellátó személyek. Munkájukkal
összefüggésben egy sor szabálynak kell megfelelniük. Ezért előfordulhat, hogy a szülők
bizonyos kérdéseire az intézmény vezetőjéhez irányítják az érdeklődőket. A bölcsőde
dolgozóinak munkáját, különös tekintettel a gondozó-nevelő munka folyamatosságára,
és zavartalanságára csak minden érintett közös együttműködése alapján lehet
megoldani, ezért kérjük és várjuk a bölcsődével kapcsolatba kerülő személyek
együttműködését.
A gyermeket a bölcsődéből csak az arra megjelölt személyeknek adjuk ki.
A gyermekek érkezése és távozása kapcsán, hivatalos ügyek intézésekor kérjük,
hogy a biztonságos munkavégzés, valamint a baleset-megelőzés szempontjai miatt
csak a szükséges ideig tartózkodjanak az intézmény területén.
Az Intézményben a következő személyek tartózkodhatnak:
 gyermekek szülei, és a szülők által felhatalmazott felnőttek, akik a
gyermekeket behozzák, illetve hazaviszik,
 az Intézmény dolgozói munkaidejükben, vagy hivatalos ügyeik intézése
közben,
 az Intézménnyel kapcsolatban álló szállítók, mesteremberek, a szolgáltatás
partnerei, gyakorlatukat teljesítő hallgatók, tanárok, illetve, akik az
üzemeltetéssel kapcsolatban valamilyen ügyet intéznek.
A gyermekek biztonsága érdekében azonban mindenkit megkérünk, hogy ügyének
elintézése után ne töltsön feleslegesen időt az Intézmény területén! A gyermekek
korosztályi sajátosságai miatt ugyanis bármikor adódhat olyan helyzet, amikor a
dolgozók munkavégzését akadályozhatják.
Az Intézmény dolgozói vendéget nem fogadhatnak munkaidőben, mert az a
gyermekek biztonságát és a zavartalan munkavégzést is veszélyeztetheti.
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38. Szakmai megbeszélések céljából vendég az Intézményben csak az Intézményvezető
tudtával és engedélyével tartózkodhat a szükséges ideig. A vendég által okozott
károkért a vendégül látó tartozik felelősséggel. A vendég Intézményben
elszenvedett balesetéért felelősséget nem tudunk vállalni.
39. A Tűz- és Munkavédelmi Szabályzat, illetőleg az érvényben lévő egyéb
szabályzatok betartása mindenkire nézve kötelező! Abban az esetben, ha a nem
megfelelő magatartást valamely Munkatárs észleli, köteles az illetőt figyelmeztetni,
és a bölcsődevezetőnek beszámolni.
40. A bölcsőde tisztasásáért és állapotának megőrzéséért valamennyi Munkatársunk
sokat dolgozik, ezért kérünk minden látogatót, hogy tegye ezt meg maga is!
41. A bölcsőde dolgozói felett a munkáltatói jogokat a bölcsőde vezetője gyakorolja. Ezért
kérjük, hogy esetleges panaszaikkal elsősorban őt keressék meg.
42. A bölcsődei panaszjog gyakorlásának másik fóruma a Szülői Érdekképviseleti Fórum,
melynek működéséről a bölcsődében tájékozódhatnak. Kérjük, hogy panaszaikkal
forduljanak az intézmény vezetőjéhez, vagy a Szülői Érdekképviseleti Fórum tagjaihoz!
43. Az Intézmény Adatvédelmi Szabályzatából adódóan a Bölcsődével kapcsolatba
kerülők figyelmét felhívjuk arra, hogy az Intézmény dolgozóit, ellátottait és magát
az Intézményt is megilletik a személyiségi jogok.
44. Az Intézmény dolgozóit az Adatvédelmi Szabályzaton túl a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény is köti a harmadik félnek kiadott belső információk
ügyében.
IV.
A gyermekek jogai és kötelezettségei - Részletek a Gyermekek jogairól és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből
6. § (1) A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges
felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.
2. (2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő
nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet
elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének
megteremtéséhez.
3. (2a) A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van
ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez
és esélyeinek növeléséhez.
4. (3) A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége
kibontakozását segítő különleges ellátáshoz.
5. (4) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi
hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.
6. (5) A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal
szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más
kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.
7. (5a) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a védelme érdekében eljáró szakemberek különösen a gyermek bántalmazásának felismerése és megszüntetése érdekében egységes elvek és módszertan alkalmazásával járjanak el.
8. (6) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei
bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá
hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az
erőszak és a pornográfia.
9. 7. § (1) A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben
meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból
fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani.
10. (2) A gyermeknek joga van - örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás
formájában - a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. A
tizenkét év alatti gyermek átmeneti gondozását és otthont nyújtó ellátását befogadó szülőnél
kell biztosítani, kivéve, ha a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, a testvéreket nem
lehet együttesen a befogadó szülőnél elhelyezni vagy más okból szükséges az intézményes
elhelyezés biztosítása, továbbá gyermekek átmeneti gondozása esetén az intézményes
elhelyezést a szülő, törvényes képviselő kéri és az nem ellentétes a gyermek érdekével.
1.
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11. (3) A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és
vallásszabadságát, továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális
hovatartozására.
12. (4) Ha törvény másként nem rendelkezik, a gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése
esetén is joga van származása, vér szerinti családja megismeréséhez és - a vér szerinti család
beleegyezése mellett - a kapcsolattartáshoz.
13. (5) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az
esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.
14. 8. § (1) A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy
tájékoztatást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy a
személyét és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon
meghallgassák, és véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel
figyelembe vegyék.
15. (2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy az őt érintő ügyekben az e törvényben
meghatározott fórumoknál panasszal éljen.
16. (3) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy alapvető jogai megsértése esetén bíróságnál és
törvényben meghatározott más szerveknél eljárást kezdeményezzen.
17. 9. § (1) A nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, egészségi állapotához,
fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan
18. a)állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, nemzetiségi, etnikai és vallási hovatartozását figyelembe vevő - megfelelő nevelésben,
oktatásban és érdekei érvényesítésére megfelelő törvényes képviseletben részesüljön,
19. b) gondozási helyének megváltoztatását, gyermekével vagy testvéreivel való együttes
elhelyezését kezdeményezze,
20. c) felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésének megfelelő szabadidős
foglalkozásokon vegyen részt,
21. d) vallási vagy lelkiismereti meggyőződését szabadon megválassza, kinyilvánítsa és
gyakorolja, valamint hit- és vallásoktatásban vegyen részt,
22. e) véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, oktatásról, ellátásról, a személyét
érintő kérdésekben meghallgassák, tájékoztassák,
23. f) érdekei képviseletére gyermekönkormányzat létrehozását kezdeményezze,
24. g) támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől családi környezetébe való
visszatéréséhez,
25. h) családi környezetébe való visszatérését kezdeményezze,
26. i) személyes kapcsolatait ápolhassa,
27. j) a személyes tulajdon szokásos tárgyaihoz fűződő jogait gyakorolhassa,
28. k) utógondozásban részesüljön.
29. (2) Ha az (1) bekezdés i) pontja szerinti jog gyakorlása a gyermek személyiségfejlődését
hátrányosan befolyásolja, a szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó
kapcsolattartási joga az e törvényben foglaltak szerint korlátozható, megvonható vagy
szüneteltethető.
30. (3) A speciális gyermekotthonban vagy gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezett
gyermeket - helyzetére való tekintettel - fokozott védelemben kell részesíteni.
31. (4) A speciális gyermekotthonban elhelyezett gyermek
32. a) egészségügyi ellátására, személyisége korrekciójához szükséges terápiára az állapotának
megfelelő és a többi gyermek biztonságát védő módon, továbbá
33. b) gondozása és nevelése során jogait, személyes szabadságát korlátozó intézkedés
alkalmazására csak feltétlenül indokolt esetben önmaga vagy mások veszélyeztetése esetén
34. kerülhet sor.
35. 10. § (1) A gyermek kötelessége különösen, hogy
36. a) gondozása és nevelése érdekében szülőjével vagy más törvényes képviselőjével,
gondozójával együttműködjön,
37. b) képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének,
38. c) tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét károsító
szerek használatától.
39. (2) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, továbbá a javítóintézeti ellátást biztosító
intézmények házirendje az e törvényben meghatározott keretek között, a gyermek, a fiatal
felnőtt és a fiatalkorú életkorához, egészségi állapotához, fejlettségi szintjéhez igazodva
állapítja meg a gyermek, a fiatal felnőtt és a fiatalkorú jogai gyakorlásának és
kötelességei teljesítésének szabályait.
40. (3) Az intézmény - a külön jogszabályban meghatározottak szerint elkészített - házirendjét
az intézményben mindenki által jól látható helyen ki kell függeszteni, és gondoskodni kell
annak megismertetéséről.
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41. (4)Helyettes szülői és nevelőszülői hálózat esetében a jogok gyakorlásának és a
kötelességek teljesítésének alapvető szabályait a szervezeti és működési szabályzat
tartalmazza.

V.

Gyermeki jogok védelme
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

11. § (1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége,
aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének
biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
(1a) A gyermek bántalmazással szembeni védelemhez való jogának érvényesítése érdekében
a gyermek számára gyermekjóléti alapellátást vagy gyermekvédelmi szakellátást biztosító,
továbbá a gyermek törvényes képviseletének ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozó
szervek és személyek a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott egységes elvek és módszertan alkalmazásával
járnak el.
(2) A gyermekvédelmi gyám a gyámhatóság kirendelő határozata alapján
a) képviseli a gyermek érdekét, elősegíti jogainak gyakorlását,
b) megismeri a gyermek véleményét és közvetíti azt az ellátást nyújtó szolgáltató,
intézmény, illetve a gyermek ügyeivel foglalkozó hatóságok felé,
c) ellátja a gyermek törvényes képviseletét, és
d) jogszabályban meghatározott ügyekben eljárást kezdeményez.
11/A. § (1) A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő
gyermek e törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai
megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és
teljesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy speciális
ellátást igénylő gyermek védelmére.
(2) A gyermekjogi képviselő
a) segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását,
b) segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban, a
gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésén, illetve a gyámhatóság által tartott tárgyaláson az
ezzel kapcsolatos megjegyzések, kérdések megfogalmazásában,
c) a 36. § (2) bekezdése szerinti esetben eljár a gyermek szülője vagy más törvényes
képviselője, a gyermek, illetve fiatal felnőtt, valamint a gyermek-önkormányzat felkérése
alapján,
d) eljár az érdek-képviseleti fórum 35. § (4) bekezdése szerint tett megkeresése alapján,
e)a gyámhatóság kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel
kapcsolatos eljárásban,
f) a 100/A. § (1) bekezdése szerinti jogsértések észlelése esetén javaslatot tehet
fa) gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabására az arra a 100/A. § (1) bekezdése szerint
jogosult szervnek,
fb) a jogsértés jövőbeni előfordulásának megelőzése érdekében a jogsértéssel érintettek
között, szükség szerint szakértők bevonásával, egyeztető megbeszélés tartására a
gyámhatóságnak,
fc) a jogsértő személy továbbképzésére a fenntartónak, működtetőnek.
(3) A gyermekjogi képviselő jogosult a gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végző működési területén tájékoztatást, iratokat, információkat kérni és a
helyszínen tájékozódni. A gyermekjogi képviselő köteles a gyermek személyes adatait az
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelni.
(4) A gyermekjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik. A
gyermekjogi képviselő jogállására és eljárására vonatkozó részletes szabályokat külön
jogszabály rendezi.67
(5) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző biztosítja, hogy a
gyermek és hozzátartozói a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való kapcsolat
felvételének módját megismerhessék.
(6) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, illetve szolgálatok vezetői tizenöt
napon belül, a fenntartó harminc napon belül, illetve a képviselő-testület vagy a közgyűlés a
következő testületi ülésén érdemben megtárgyalja a gyermekjogi képviselő észrevételeit, és
az ezzel kapcsolatos állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja őt.
(7) A gyermekjogi képviselő figyelemmel kíséri az óvoda, az iskola, a kollégium és a
pedagógiai szakszolgálat intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos
tevékenységet, segíti a gyermeki jogok érvényesülését. A gyermekjogi képviselő indokolt
esetben megkeresi az említett intézmények fenntartóját, illetve szükség szerint a gyermek
érdekében a gyámhatóságnál eljárást kezdeményez.
(8) Nem lehet gyermekjogi képviselő az a személy,
a) aki büntetett előéletű,
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26. b) aki büntetlen előéletű, de a bíróság büntetőjogi felelősségét jogerős ítéletben
megállapította a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
évi IV. törvény XII. fejezet I. címében meghatározott élet, testi épség és egészség elleni
bűncselekmény, II. címében meghatározott egészségügyi beavatkozás, orvostudományi
kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmény, kényszerítés, a
lelkiismeret és vallásszabadság megsértése, közösség tagja elleni erőszak, személyi
szabadság megsértése, emberrablás, emberkereskedelem, zaklatás, magántitok megsértése,
visszaélés személyes adattal, visszaélés közérdekű adattal, XIV. fejezetében meghatározott
házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmény, embercsempészet, XV.
fejezet V. címében meghatározott hivatalos személy elleni bűncselekmény és VI. címében
meghatározott igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, XVI. fejezet II-IV. címében
meghatározott köznyugalom, közbizalom és közegészség elleni bűncselekmény, lopás,
sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, orgazdaság,
illetve a 2012. évi C. törvény XV. Fejezetében meghatározott élet, testi épség és egészség
elleni bűncselekmény, XVI. Fejezetében meghatározott egészségügyi beavatkozás és kutatás
rendje elleni bűncselekmény, XVII. Fejezetében meghatározott egészséget veszélyeztető
bűncselekmény,
emberrablás,
emberrablás
feljelentésének
elmulasztása,
emberkereskedelem, személyi szabadság megsértése, kényszerítés, a lelkiismeret és
vallásszabadság megsértése, közösség tagja elleni erőszak, az egészségügyi önrendelkezési
jog megsértése, személyes adattal visszaélés, közérdekű adattal visszaélés, zaklatás,
magántitok megsértése, XIX. Fejezetében meghatározott nemi élet szabadsága és nemi
erkölcs elleni bűncselekmény, XX. Fejezetében meghatározott gyermekek érdekét sértő és
család elleni bűncselekmény, környezetkárosítás, természetkárosítás, a hulladékgazdálkodás
rendjének megsértése, ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés, XXVI. Fejezetében
meghatározott igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, XXIX. Fejezetében meghatározott
hivatalos személy elleni bűncselekmény, XXXII. Fejezetében meghatározott köznyugalom
elleni bűncselekmény, XXXIII. Fejezetében meghatározott közbizalom elleni
bűncselekmény, embercsempészet, járványügyi szabályszegés, rablás, kifosztás, zsarolás,
lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, orgazdaság vagy olyan bűntett
miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el
27. ba) ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés
beálltától számított tizenkét évig,
28. bb) öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától
számított tíz évig,
29. bc) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított
nyolc évig,
30. bd) közérdekű munka vagy pénzbüntetés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított
öt évig,
31. be) végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított
három évig,
32. c) aki a b) pontban meghatározott bűncselekmény miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll,
33. d) aki a szakmai gyakorlata meglétének vizsgálata során figyelembe veendő foglalkozás
tekintetében foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll, valamint
34. e) akinek szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítéletével megszüntette, valamint - ha
külön jogszabály másképp rendelkezik - akinek szülői felügyeleti joga a gyermek nevelésbe
vétele miatt szünetel.
35. (9) Megszűnik a gyermekjogi képviselő megbízatása, ha vele szemben a (8) bekezdésben
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll, vagy ha a gyermekjogi képviselő a 11/B. §
(3) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségének ismételt szabályszerű felhívásra
sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívülálló ok
következménye.
36. (10) A gyermekjogi képviselő a gyermekjogi képviselői feladatainak ellátása során
hivatalból jár el, és e tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából
közfeladatot ellátó személynek minősül.
37. 11/B. § (1) A gyermekjogi képviselői feladatok ellátására pályázó személy a jelentkezéskor
a gyermekjogi képviselet céljából létrehozott szervezett vezetője (a továbbiakban: vezető)
részére
38. a) hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a 11/A. § (8) bekezdés a)-d) pontjában
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, valamint
39. b) igazolja, hogy a 11/A. § (8) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben
nem áll fenn.
40. (2) Ha a pályázó az (1) bekezdésben meghatározott tényeket nem igazolja, gyermekjogi
képviselő nem lehet.
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41. (3) A vezető a gyermekjogi képviselőt - a képviselet ellátásának időtartama alatt - írásban, a
mulasztás jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja annak hatósági bizonyítvánnyal
való igazolására, hogy a gyermekjogi képviselővel szemben nem állnak fenn a 11/A. § (8)
bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok.
42. (4) Ha az (3) bekezdésben meghatározott felhívásra a gyermekjogi képviselő igazolja, hogy
vele szemben a 11/A. § (8) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak
fenn, a vezető az igazolásra szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért
megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a gyermekjogi képviselő részére megtéríti.
43. (5) A vezető a 11/A. § (8) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott körülmények igazolása
céljából kezeli
44. a) gyermekjogi képviselői feladatok ellátására pályázó személy,
45. b) a gyermekjogi képviselő
46. azon személyes adatait, amelyeket az e célból a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított
hatósági bizonyítvány tartalmaz.
47. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a vezető az ellenőrzés
lefolytatásáig vagy ha az ellenőrzés következtében a gyermekjogi képviselő megbízatása
megszűnik, a megbízatás megszűnésének időpontjáig kezeli.

VI.

A szülők jogai és kötelezettségei
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

VII.

12. § (1) A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza,
nevelje és a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az
egészségügyi ellátásához való hozzájutást biztosítsa.
(2) A gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelkedését segítő ellátásokról
tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon.
(3) A gyermek szülője - ha törvény másként nem rendelkezik - jogosult és köteles
gyermekét annak személyi és vagyoni ügyeiben képviselni.
(4) A gyermek szülője köteles
a) gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát a 6. § (5) bekezdése szerint
tiszteletben tartani,
b) gyermekét az őt érintő kérdésekről tájékoztatni, véleményét figyelembe venni,
c) gyermekének jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és segítséget adni,
d) gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni,
e) a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a
hatóságokkal együttműködni.
13. § (1) A nevelésbe vett gyermek szülője, ha szülői felügyeleti joga nem szűnt meg,
jogosult arra, hogy
a) a gyermeke gondozójától, gyermekvédelmi gyámjától a gyermeke elhelyezéséről,
neveléséről, fejlődéséről rendszeres tájékoztatást, a kapcsolattartáshoz segítséget kapjon,
b) a gyámhatóságtól gyermeke gondozási helyének megváltoztatását kérje,
c) a gyermeke családba történő visszahelyezése érdekében a települési önkormányzattól - a
nevelésbe vétel okának elhárításához, a körülmények rendezéséhez, a gyermeke családba
való visszailleszkedéséhez - segítséget kapjon,
d) a Ptk. családjogra irányadó szabályainak megfelelően a gyermeke sorsát érintő lényeges
kérdésekben - a gyermeke nevének meghatározásáról, illetve megváltoztatásáról,
tartózkodási helyének kijelöléséről, iskolájának, valamint életpályájának megválasztásáról meghallgassák.
(2) A nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásra feljogosított szülője jogosult és köteles
a) a gyermeke gondozását ellátó személyekkel, intézményekkel, a gyermekvédelmi
gyámmal - a nevelés érdekében - együttműködni,
b) gyermekével - törvényben meghatározott módon - kapcsolatot tartani.
(3) A nevelésbe vett gyermek szülője - a gyámhatóság eltérő rendelkezése hiányában köteles80
a) minden tőle elvárhatót megtenni gyermeke családba történő visszahelyezéséért,
b) tiszteletben tartani a nevelőszülő családját és otthonát, az intézményben dolgozó
személyeket, valamint köteles betartani az intézmény házirendjét,
c) gyermeke ellátásáért gondozási díjat fizetni.

A panaszjog gyakorlásának módja

A szülő a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek
elmulasztása esetén a vitás kérdés közös megegyezéssel történő rendezésére törekszik. Az
egyeztetés eredménytelensége esetén panaszával az intézményvezetőhöz, a területileg
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illetékes gyermekjogi képviselőhöz (Juhász Leventéné, tel: 06/20/489-96-29, e-mail:
juhasz.leventene@ijb.emmi.gov.hu),
valamint
a
fenntartóhoz
(Kerepes
Város
Önkormányzata, 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.) fordulhat. Az érdekvédelemmel
kapcsolatos szabályokról a Gyvt. 35-36. §-a rendelkezik. Az Intézményben Szülői
Érdekképviseleti Fórum működik, melynek működéséről a Szülői Érdekképviseleti Fórum
Szabályzata rendelkezik. A Szabályzat az intézményvezetői irodában megtekinthető. A Fórum
tagjainak nevét, és elérhetőségét minden átadóban közzé kell tenni. A szülő a közösséget
érintő kérdésekben a Fórum tagjait is megkeresheti és kezdeményezheti a Fórum
együttműködését is a probléma rendezésében.
VIII. Intézményi jogviszony megszűnése
A gyermek bölcsődei gondozását az intézményvezető megszünteti, ha a gyermek a nevelési
év végére eléri a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben meghatározott életkort.
42. §330 (1) A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek
napközbeni ellátását kell biztosítani.
(2) Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde.
(3) Bölcsődei ellátás keretében az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek (a
továbbiakban: sajátos nevelési igényű gyermek) nevelése és gondozása is végezhető.
(4) A bölcsődei ellátás keretében az (1) bekezdés szerinti ellátáson túl - szolgáltatásként - speciális
tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő
szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe
venni.
(5) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.
42/A. §331 (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,
b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes
képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében
kívánja megoldani.
(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett
az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható,
nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.
(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet
részt, amelyben a hatodik életévét betölti.
(4) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi
állapota miatt bölcsődében nem gondozható.

A gyermek bölcsődei gondozása megszűnik, ha
a) a gyermek a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt
bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi
gyermek fejlődését.
b) az ellátás feltételei a továbbiakban már nem állnak fenn és a gyermek napközbeni
ellátása más módon megoldott vagy megoldható; a határozathozatalt követő hónap
első napjától.
c) a szülők térítési díj fizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, és
díjhátralékukat az intézményvezető vagy az általa megbízott személy felszólítására
nem rendik; a határozathozatalt követő hónap első napjától.
d) a gyermek 30 napot meghaladóan a bölcsődei ellátást nem veszi igénybe, kivéve, ha
ez alatt az időtartam alatt a bölcsődei gondozás igénybevétele gyermekorvos által
igazoltan a gyermek egészségi állapota, betegsége, balesete következtében nem volt
lehetséges; a gyermek hiányzásának kezdő napját követő 31. naptól kezdődően.
e) a szülő kérelmére; a kérelemben foglalt időponttól kezdődően.
10

f) a szülő/hozzátartozó a házirendet ismételten súlyosan megsérti.

IX.

Gondozási és térítési díj

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaztatásról 146-151 §,
és Kerepes város Önkormányzat Képviselőtestület helyi rendelete a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet alapján a térítési díjat minden hónap 10.ig meg kell fizetni. A térítési és gondozási díj adott hónapra vonatkozik. Abban az esetben, ha
a gyermek valamilyen okból kifolyólag nem járja végig az adott hónapot, akkor az étkezési
térítési díj a következő hónapban jóváírásra kerül.

X.

A személyes adatok védelméről

Az Intézménybe felvett gyermekekről és hozzátartozóikról az Európai Unió 2016/679. számú
rendeletének 6. cikk 1.) bekezdés c pontja értelmében jogszabályi kötelezettségeink alapján
gyűjtünk és tárolunk adatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelünk.
Az adatkezelés a jogszabályokkal összhangban kidolgozott Adatvédelmi Szabályzat alapján
történik, mely megtekinthető az Intézmény vezetői irodájában.
Az ellátást igénylő a napközbeni kisgyermekellátás szolgáltatás igénybevételekor kijelenti,
hogy a megállapodásban foglaltakat megismerte, megértette, és aláírásával együtt az egyik
példányt átvette.

A házirend betartását kérjük és megköszönjük!

Kerepes, 2020.04.01.

Hutvágner Csabáné
intézményvezető
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