
Kérdések                          Válaszok           

1.  Családi bölcsődék nyitva 

tartásának kérdései: 

 

 1.1. Mit tehetsz, ha 

elrendelte a polgármester 

a rendkívüli szünetet? 

A 45/2020., majd a 81/2020. kormányrendeletekben a kormány a 

települési polgármesterek részére lehetőséget adott, hogy a 

településükön időszakos szüneteltetést rendelhessenek el a 

bölcsődékben és óvodákban. 

Győződj meg róla, hogy a Te szolgáltatásoddal kapcsolatban hozott-e a 

helyi polgármester ilyen rendelkezést. Ha igen, akkor kérelmezd az 

önkormányzatnál, hogy vonjanak ki a rendelet hatálya alól mint nem 

önkormányzati szolgáltatást, mely kiscsoportos. Így tudod folytatni 

működésedet és ellátást biztosítani igény szerint a hozzád beiratkozott 

családok gyermekei számára. Az engedély birtokában a KENYSZI 

rendszerben nyitva tartást jegyezhetsz be és a rendes nyitvatartás 

szerint működhetsz. A kezdés időpontját Te határozod meg.  

Ha a kérelmedet elutasítja a polgármester/jegyző (ha a polgármester 

ezt a hatáskört átruházta), akkor nem lehet kinyitnod, a 152/2020. 

kormányrendelet ügyeletet ebben a körben - a polgármesteri 

rendelet/határozat alá tartozók -  is csak azoknak a bölcsődei ellátást 

nyújtóknak enged, akiket a polgármester erre kijelöl. 

 1.2. Mit tehetsz, ha nem 

rendelte el a 

polgármestered a 

rendkívüli szünetet? 

Ekkor az előző kérdésben leírt kérelemre nincs szükséged. 
Amennyiben saját hatáskörödben úgy döntöttél, hogy csak ügyeletet 
tartasz és azt is csak sürgős esetben, ezt az ügyeletet - amennyiben a 
helyzetet elemezve indokoltnak tartod - át tudod váltani rendes 
nyitvatartásra. A településen a polgármester által szervezett ügyeleti 
rendszerbe nem tartozol bele. Ha nyitva leszel, akkor - mivel nincs 
semmilyen központi módosítás a nyitvatartás szabályaiban - személyi 
térítési díj ellenében nyújthatod a szolgáltatást a családi bölcsődére 
érvényes jogszabályok szerint. 

 1.3. Kinek, mely 

szolgáltatónak kell 

ügyeletben lennie? 

Azoknak, akikre a polgármesteri rendelet/határozat az időszakos zárva 
tartásról vonatkozik és az ügyeleti rendszerben erre kijelölték. A 
polgármesternek a rendelet alapján joga van egy nem állami fenntartót 
is kijelölni az ügyelet tartására, de ez kevéssé valószínű, ha a 
településen van önkormányzati fenntartású bölcsődei intézmény. Ha 
erre mégis sor kerülne, azonban az ügyelet nyújtásának feltételei nem 
biztosítottak a nem állami fenntartó esetében, akkor az ügyeletre 
vonatkozó felkéréssel kapcsolatban jelezze az akadályoztatás okait.  
Kérjen felmentést az ügyelet tartása alól,  
- amennyiben nem tud megfelelő időben dolgozót biztosítani,  
- amennyiben nem áll rendelkezésére olyan forrás, mely a működési 
költségeket fedezni tudná,  
- amennyiben a személyi térítési díj nem kérhető el.  
Ekkor is érdemes a felmentéssel együtt kérelmezni, hogy a 
polgármester adja hozzájárulását ahhoz, hogy a járvány jelenlegi 
szakaszában a nem önkormányzati fenntartásban működő családi 
bölcsőde fenntartó a saját hatáskörében dönthessen a nyitvatartásról.  

 1.4. Hány fő lehet a Amennyiben a nyitvatartás mellett döntesz, akkor az engedélyed 



bölcsiben, ha úgy 

döntesz, hogy kinyitottál? 

szerinti gyermeklétszámot fogadhatod. Természetesen biztosítanod 
kell, hogy a gyermekek ellátása során betartod a rád irányadó 
járványvédelmi intézkedéseket. 

2. Ügyelet kérdése: kinek 

kell ügyeletet tartania és 

milyen feltételek mellett? 

Azok a bölcsődei ellátást nyújtó - elsősorban önkormányzati fenntartású 
bölcsődei intézmények - akiket a településen elrendelt időszakos 
szüneteltetés érint és akik között az ügyelet szervezésével illetékes az 
ügyelet tartására kijelölt. Ha Te nem tartozol az időszakos 
zárvatartással érintett körbe, akkor az ügyeleti rendszerbe se tartozol 
bele. 

3. Térítési díj kérdése: kell-e 

a szülőknek térítési díjat 

fizetnie, ha ügyelet van, 

vagy ha újra nyitottál? 

A szülőknek akkor, ha a település ügyeleti rendszerét alkotó ellátók 
egyikénél veszik gyermekük számára igénybe az ügyeletet, akkor az 
ügyeletért nem kell gondozási díjat fizetni. Ez olvasható a 
magyarbolcsodek.hu oldalon azzal, hogy természetesen az étkezési 
díjat aki nem ingyenes ellátott a normál működésben, az az ügyeleti 
időben is fizeti. A családi bölcsőde szolgáltatás nem tartozik a 
gyermekétkeztetési szabályokat kötelezően alkalmazói körhöz, 
számunkra nincs külön gondozási és étkezési díj, így ha egy családi 
bölcsőde kötelezett lenne az ügyelet tartására, akkor az étkezésért sem 
kérhető el díjazás. Ha viszont nincs akadálya, hogy a normál 
nyitvatartás szerint fogadjuk a gyermekeket és nem ügyeletben, akkor a 
szülők az ellátásért személyi térítési díjat fizetnek. 

4. Normatíva kérdése: ki, 

mennyi normatívát kaphat 

most? 

A 152/2020-as Kormányrendelet 5.§-a úgy rendelkezik, hogy a 
bölcsődei ellátás valamennyi formájában a költségvetési törvény 2. 
mellékletében meghatározottaktól eltérően a támogatás nem a 
teljesített gondozási napok alapján, hanem a 2020. március 10-én 
beíratott gyermekek után jár. 

5. GINOP pályázatos 

szülők/számlák kérdése: 

benyújthatják-e a számlát 

és ha, igen mikor kapják 

meg a szülők a MÁK-tól? 

A március hónap utáni hónapban volt aki időszakos zárásban volt, de 
ügyelet tartását vállalta. Amennyiben a szülők fizettek személyi térítési 
díjat és erről a számlát benyújtották a MÁK-hoz akkor a MÁK elbírálja, 
hogy a támogatás kifizethető akkor is ha a gyermek áprilisban nem 
vette igénybe a szolgáltatást, vagy tud olyan jogszabályra hivatkozni, 
mely szerint csak akkor jár a támogatás, ha a gyermek legalább egy 
bizonyos időben a családi bölcsődében ellátást kap. A 328/2011-es 
Korm.rendelet alapján a szülői térítési díj fizethető a hónap azon 
napjaira is, amikor az ellátást nem veszik igénybe. Május hónapban 
azok a családi bölcsődék, akik a rendes nyitvatartás alapján fogadnak 
GINOP-os gyerekeket, a befizetett térítési díjról ki tudják állítani a 
számlát és ezt a szülő be tudja küldeni az államkincstárnak. 

6. Ha kinyitunk, akkor a 

tevadminban, 

megszüntetjük az eddigi 

időszakos zárva tartást. 

Ezután tudjuk majd újból 

jelenteni a gyerekeket, ill. 

ez jogszerű?” 

Igen, a normál nyitva tartás megkezdésekor az időszakos szüneteltetést 
meg kell szüntetni. Bár a központi költségvetési támogatás nem az 
ellátást ténylegesen igénybe vevők gondozási napjai után jár, azt 
javasoljuk, hogy a jelenlévők rögzítését végezze el, aki nyújtja a 
szolgáltatást. A GINOP-os támogatás igényléséhez ez volt eddig az 
egyik feltétel. 

 

 


