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A bölcsődei e|helyezést igénybevevő gyermek törvényes képviselője az e|Iátáséľt téńtési díj
ťtzetésére kcitelezett. A Gyvt. 146.$ - 151.$-ában foglaltaknak megfelęlően a fenntaľtó aZ
intézméný térítési díj at rendeletben hatärozza meg.
A térí.tési díj (étkezési d'íj és gondozúsi díj) beft.zetés a személyes gondoskoddst nyújtó
gyermekjóléti alupellátdsok és gyermekvédelmi szakellátdsok térítési díjáról és az igénylésiikhiiz
felhasználható bizonyítékokľól saíló 328/201I, (XII.29.) Korm. rendelet szabályozdsa alapjdn
minden hónapban egy előre meghatáro7ott napon tiirténik, melynek konkľét idćÍpontjárót a
sziiliik elözetesen irasos tajékoztatdst kapnak. Minden hónapban egy alkalommal lehetćíség van
pótbelizetésre.
A beJizetés túľgyhónapra tiirténik, a bejizetett iisszegrćĺl a sziilćí részére készpénzft,zetési szdmla
keriil kiállítdsľa.

Térítési díj megťlzetés ére kedvezmények vehetők i gényb e :

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesiilćĺ családok mentesíilnek
az étkeaźsi díj, és u gondozási díj fizetése alól. Számukra a bćilcsćídei ellátds térítésmentes.
(Kérelmezni a lakóhely szerinti illetékes jegyzőnél kell.)

- A 3 vagy több gyermeket nevelćí csalddok mentesiilnek az étkezési díj, és a gondozási díj
fizetése alól. Számukra a btjlcsóĺdei ellátds térítésmentes. (A csalddi pótlék MAK vagy ű
kifizetésľől szlíló igazolás és nyilatkozat alapjdn.)

- A taľtósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő csalddok mentesiilnek az étkezlósi díj,
és a gondozási díj ftzetése alól. Szlźmukra a biilcsődei ettdtds téľítésmentes. (MÁK
igazolása alapjón.)

. Azok a csalddok, amelyekben a sziilő nyilatkozata alapjdn az egy főľe jutó havi jiivedelem
tisszege nem haladja meg a kiitelezőĺ legkisebb munkabér szemłćlyi jövedelemadóval,
munkavdllalói, egészségbiztosítúsi és nyugdíjjáľulékkal cstikkentett iisszegének 130%-dt
(2015. évben: 89.407,- Ft) mentesiilnek az étkezési díj Jizetése alól.

A JEB Bölcsődéi nyitottak a szülők és a szakemberek előtt, egyéb látogatót bejelentés útjan
fogadnak. A látogatóknakigazodniuk kell a bcilcsőde házirendjéhez, a gyermekek élętľendjéhez.
A Bölcsődék napi működési rendjét ahźľ;irendszabtůyozza.

2.2.3 otthoni gyermekgondozás feladata (alapellátáson túli szolgáltatás)

A Gyvt' 42.$ és a T5lI998. GV. 30.) NM rendelet 44.$ (1) bekezdés d) pontja a|apjtĺn egyéb,
gyermeknevelést segítő szo|gáItatást, gyermekgondozást biztosíthat. A fenntartó a 23512007, (Y,
09') számú képviselő-testületi hattlrozatban döntött az otthoni gyermekgondozás mtĺködtetéséľől.

Az otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy a đo|goző vagy magára maľadt szülőt segítse a
gyermek otthoni felügyel ete, gondozása b izto sításával.
Szakirányri végzettséggel és/vagy diplomával renđęlkęző munkatársak (kisgyermeknevelő,
pedagógus, pedagógus munkatárs, felsőfokú szociális végzettség, felsőfokú egészségĺigý
végzettség) nyújtanak segítséget az aÍra rászoruló családoknak, külcĺnösen iker szülés esetén, vagy
ha a sztilő betegsége miatt nem képes a gyermek gondozására.
Az otthoni gyeľmekgondozást a családban é|ő hat éves koľ alatti gyermekeket érintő ellátási forma,
a gondozást a család otthonában kerül biztosításľa a gyermek törvényes képviselőjével kötött írásos
megállapodäs a|apjtn. A gyermekkel u kisgyermeknevelő egyediil nem maradhat a lakdsban.
A szolgtitatás gyakoľisága és időtartama a csa|áđ igényeitől fiiggő, a szi|ő munkarendjéhez
ígazođő. otthoni gyermekgondozás szo|gtitatást ahét mindennapján, szükség szerint biztosítunk.
A szakmai munka tarta|ma a gyeľmek é|etkorához, egészségi állapotahoz ígazodő gondozás-
nevelés' feltigyelet.
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