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I. Az intézmény adatai 

 

Intézményünk  a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha többcélú intézmény 

feladatellátási helyeként, Varázskert Bölcsőde néven működik. 

Irányító szerv neve, székhelye: 

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-Testülete 

7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 

A fenntartó neve, székhelye:  

Dunaföldvár Város Önkormányzata 

7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2.  

A szolgáltató tevékenység típusa és formája: 104030 gyermekek napközbeni ellátása  

                                                                            104031 gyermekek bölcsődei ellátása 

Az intézmény neve:  Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

                                    Varázskert Bölcsőde 

Az intézmény székhelye: 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 7. 

Az intézmény igazgatója: Úr-Hosszú Edina 

Az intézmény telephelye: 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 17-23/B 

Szakmai vezető: Bálint Erika 

OM-azonosító: 201948 

Intézményi törzsszám: 15837893 

Az intézmény ágazati azonosítója: S0253570S0212120 

Az intézmény illetékessége, működési területe:  Dunaföldvár 

Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma: 40 fő 3 csoport 

 

II. A bölcsődei ellátásra jogosultak köre 

 

Az intézmény ellátási területe: a mindenkori Működési Engedélyben meghatározottak 

szerint, jelenleg: Dunaföldvár város közigazgatási területe.  

Csak dunaföldvári állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező szülők gyermeke/i 

részesülhet/nek bölcsődei ellátásban.  
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III. A bölcsődébe való jelentkezés rendje 

Gyermek bölcsődei felvételére irányuló kérelmet elsősorban a szülő, az örökbe fogadó szülő, 

a törvényes képviselő/ gyám nyújthat be. 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről  

„42. § (1) A gyermek bölcsődébe és mini bölcsődébe történő felvételét a szülő 

hozzájárulásával 

a) a körzeti védőnő, 

b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, 

c) a család- és gyermekjóléti szolgálat, 

d) a gyámhatóság 

is kezdeményezheti.” 

IV. A bölcsődei beiratkozás rendje, időpontja, feltételei 

A bölcsődébe való beiratkozás időpontja előre meghirdetett módon, az óvodai beiratkozás 

időpontjához igazodik, általában minden év április végén történik.  A beszoktatás az adott 

nevelési évben szeptember-december hónapok között lehetséges.  

A nevelési év közben felvételre csak szabad férőhely esetén van lehetőség, a férőhelyet üresen 

fenntartani nem lehet.  

Azonnal gondoskodni kell a védelembe vett gyermekek felvételéről. 

 A felvétel az üres férőhelyek függvényében, a felvétel iránti kérelem benyújtásához csatolt 

indoklás/ rászorultság mértékének figyelembe vételével történik a jelentkezés benyújtásának 

sorrendjében. 

A felvételi kérelem benyújtása személyesen a bölcsődében történik, munkaidőben 8-16 h 

között, a bölcsődevezetőnél,  az erre kialakított formanyomtatványon. 

A felvételi kérelemmel egy időben benyújtandó: 

- a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata 

- a gyermek lakcímkártyájának, TAJ-kártyájának másolata 

- a szülők/törvényes képviselő lakcímkártyájának, TAJ-kártyájának másolata 
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- a rászorultságot igazoló dokumentumok másolatának benyújtása (rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, védelembe vételről szóló határozat, a 

családsegítő szolgálat/védőnő/háziorvos javaslata a bölcsődei felvételre vonatkozóan, a szülő 

tartós orvosi kezelését igazoló dokumentum, gyámságot igazoló dokumentum stb.). 

- egyedülállóság esetén az emelt családi pótlékról szóló MÁK-határozat másolata. 

A jelentkezési lapok a jelentkezés sorrendjében nyilvántartásba kerülnek. 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

„36. § Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy 

folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két 

héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, 

vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban 

fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.” 

A benyújtott munkáltatói igazolások valódiságáért a szülő büntetőjogi felelősséggel tartozik.  

A munkaviszony megszűnése esetén a gyermek ellátása újabb munkaviszony létesítésének 

reményében, 15 munkanapig még fenntartható, amennyiben nincs várólistán már fennálló 

munkaviszonnyal rendelkező szülők gyermeke.  

A szülő/törvényes képviselő a munkaviszonyát érintő változásokat köteles az intézménnyel 

közölni a változást követő 3 napon belül a munkaviszony lezárását igazoló dokumentummal,  

ill. szükséges új munkaviszony létesítése esetén új munkáltatói igazolás, majd 30 nap után új 

jövedelemigazolás benyújtása is. 

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott szülő köteles 90 naponként előre újabb 

munkaviszony-igazolást, valamint utólag, a lezárt időszakra vonatkozó jövedelem-igazolást 

benyújtani az intézmény felé. 

A benyújtott munkáltatói igazolások valódiságának ellenőrzése céljából, különösen a 

családtag által kiállított igazolások esetében  a bölcsődevezető egyéb, hivatalos igazolás 

benyújtása is szükséges pl. NAV. 

A fenti dokumentumok és a munkaviszony/hallgatói jogviszony igazolása nélkül a 

beszoktatás nem kezdhető meg. 

 



Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

Varázskert Bölcsőde 

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 17-23/B 

tel.: 0675/341-227 

 

IV. A bölcsődébe való  felvétel rendje, jogorvoslat 

 

1997. évi XXXI. törvény 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1
 

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)
332

 a a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra 

jogosult 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. 

43. §
334

 „…(3)
335

 A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni 

a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 

30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll – 

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és 

b) a védelembe vett gyermeket.” 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682#foot1
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682#foot331
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682#foot332
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682#foot334
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682#foot335
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15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

41. § (1)
79

 A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődébe abban az esetben vehető fel, ha a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában foglaltak szerinti 

sajátos nevelési igényét megállapították. 

(2)
80

 A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei nevelésben, gondozásban legfeljebb 

annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amely évben a hatodik életévét betölti. 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

„35. § (1)
93

 Ha a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató sajátos nevelési igényű, 

illetve gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra (a továbbiakban: korai 

fejlesztésre és gondozásra) jogosult gyermek napközbeni ellátását biztosítja, a gyermek 

bölcsődei nevelésének, gondozásának megkezdését követő legalább három hónap elteltével 

a) bölcsődében (…) – az intézmény orvosának, gyógypedagógusának, 

kisgyermeknevelőjének, valamint a család- és gyermekjóléti központ munkatársának a 

véleménye alapján – az intézmény vezetője a szülővel együtt, (…) értékeli a gyermek 

beilleszkedését, és dönt a gyermek további neveléséről, gondozásáról. 

 (4) Egy kisgyermeknevelő, szolgáltatást nyújtó személy a speciális bölcsődei csoportban 

a) bölcsőde, (…) legfeljebb három gyermeket (…)nevelhet, gondozhat. 

(5)
97

 A sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermekek szükségleteihez igazodóan a (4) bekezdésben foglaltnál kevesebb számban is 

meghatározható az egy kisgyermeknevelő, szolgáltatást nyújtó személy által nevelhető, 

gondozható gyermekek száma. 

 

(6)
98

 Ha a bölcsődei nevelési év közben állapítják meg a gyermek sajátos nevelési igényét, 

illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosultságát, a bölcsődei ellátás egyes formáinál az e  

rendeletben meghatározott sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra 

jogosult gyermekek ellátására vonatkozó csoportlétszám legfeljebb a bölcsődei nevelési év 

végéig túlléphető. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.320011#foot79
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.320011#foot80
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147#foot93
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147#foot97
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147#foot98
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(2)
99

 A Gyvt. 42. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei ellátás esetén a gyermek napi gondozási 

ideje legalább négy óra és legfeljebb tizenkét óra. A sajátos nevelési igényű, illetve a korai 

fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek napi gondozási ideje négy óránál kevesebb 

időtartamban is meghatározható. 

 (1) Nem gondozható bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a fertőző beteg 

gyermek mindaddig, amíg a házi gyermekorvos vagy a háziorvos nem igazolja, hogy ez az 

állapot már nem áll fenn.” 

 

A sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek 

bölcsődei ellátás keretében való nevelése, gondozása  a nem sajátos nevelési igényű, illetve 

korai fejlesztésre és gondozásra nem jogosult gyermekekkel közös csoportban történik. Ebben 

az esetben a maximális csoportlétszám 10 fő lehet. 

 

A bölcsődei felvételről a szülő lehetőség szerint a felvételt megelőző 15 napon belül értesítést 

kap.  

 

A gyermek felvételét kérő személy/intézmény a bölcsődevezető döntése ellen panaszjoggal, 

fellebbezéssel élhet a döntéstől számított 15 munkanapon belül, írásban: 

 

1. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha mindenkori igazgatója  

7020 Dunaföldvár Jókai u. 7. tel.: 0675/541-550/152 

 

2. Gyermekjogi képviselő: 

            dr. Ferk Viktória  0620/48-99-655 

            viktoria.ferk@ijb.emmi.gov.hu 

            7624 Pécs Ferencesek útja 22. 

  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147#foot99
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Nem nyer felvételt az a gyermek: 

- akinek mindkét szülője/törvényes képviselője fennálló munkaviszonyát/hallgatói 

jogviszonyát  a jogszabályban meghatározott időpontig igazolni nem tudja 

- akinek szülője várandós, és az adott időpontban már nem dolgozik/tanul aktívan,  

bár  korábban munkaviszonyát/hallgatói jogviszonyát igazolta (kivéve ha orvosi 

javaslattal rendelkezik egészségi állapotára való tekintettel) 

- aki a mindenkori családtámogatási ellátásokról szóló jogszabályi előírások 

értelmében bölcsődei ellátásra nem jogosult, ill. ilyen ellátásban részesülő kisebb 

testvér esetén sem. (pl. akinek szülője kisebb testvér jogán CSED ellátásban 

részesül) 

A felvételi kérelem férőhely-hiány miatti elutasítása esetén a kérelem várólistára kerül, és 

üresedés esetén a szülőt a bölcsőde vezetője a felvételről írásban, haladéktalanul értesíti. 

 

V. A bölcsődei ellátás megszűnésének esetei 

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  

„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)
332

 a a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra 

jogosult 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  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682#foot331
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.331682#foot332
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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.” 

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  

„ (4) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény 

alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.” 

 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

„35. § (1)
93

 Ha a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató sajátos nevelési igényű, 

illetve gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra (a továbbiakban: korai  

fejlesztésre és gondozásra) jogosult gyermek napközbeni ellátását biztosítja, a gyermek 

bölcsődei nevelésének, gondozásának megkezdését követő legalább három hónap elteltével 

 

a) bölcsődében és mini bölcsődében – az intézmény orvosának, gyógypedagógusának, 

kisgyermeknevelőjének, valamint a család- és gyermekjóléti központ munkatársának a 

véleménye alapján – az intézmény vezetője a szülővel együtt, 

b) munkahelyi bölcsődében és családi bölcsődében a gyermek orvosa, a család- és 

gyermekjóléti központ munkatársa, a szolgáltatást nyújtó személy vagy a kisgyermeknevelő a 

szülővel együtt értékeli a gyermek beilleszkedését, és dönt a gyermek további neveléséről, 

gondozásáról. 

 

Amennyiben a munkaviszony megszűnésére vonatkozó bejelentési  kötelezettségét a szülő 

elmulasztja, az ellátás azonnali hatállyal megszüntethető. 

 

  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34254.351147#foot93


Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

Varázskert Bölcsőde 

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 17-23/B 

tel.: 0675/341-227 

 

VI. Vonatkozó szabályzatok,  jogszabályok 

 

1. az intézmény házirendje 

2. a Szülői Érdekképviseleti Fórum szabályzata 

3. 1997. évi XXXI. Tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

4. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 

 

 

Dunaföldvár, 2018. december 15.                                                 Bálint Erika 

                                                                                               bölcsődevezető 

 

 


