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Különös és egyedi közzétételi lista: 

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A gyermek 20 hetes kortól 3 éves korig jelentkezhetnek 

a bölcsődébe. Az 1997. évi XXXI. törvény  42. § *  (1) A bölcsődei ellátás keretében - ha e 

törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. 

A bölcsődei felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik az 1997. évi XXXI. törvény 43§-a 

alapján. A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját 

vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat 

bölcsődét. 
 

Beiratkozásra meghatározott idő: Az bölcsődei beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba  

folyamatos. A beíratkozás munkanapokon reggel 8 órától, délután 16 óráig zajlik., de a szülő 

bármikor kérheti gyermeke felvételét (átvételét) a bölcsődébe. 

 

Fenntartó által engedélyezett csoportok száma: - 
 
 

Díjfizetési kötelezettség: Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§ (2f) bekezdésében, 

29§ (1)-(2) bekezdésében 131§ (1) bekezdésében, valamint 151§ (2f) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról sóló 1997. évi XXXI. törvény 14§ (3) bekezdésében, 21/C.§ (1) 

bekezdés b, pontjában , valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

Paszab Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletében az Önkormányzat által fenntartott 

bölcsődében az intézményi étkeztetés térítési díja : 
5§ 

a- reggeli- 40.-Ft+Áfa/nap 
b- tízórai- 20.-Ft+Áfa/nap 

c- ebéd- 180.-Ft+Áfa/nap 
d-uzsonna-60.-Ft+Áfa/nap Összesen:300.Ft+Áfa/nap. 
A gondozási díjért fizetendő gondozási díj összege, 0.-Ft/nap. 

 

Értékelések: Paszab Község Önkormányzata: - 

 

 

Nyitvatartás: Az bölcsődei  a nevelési év minden év szeptember 1-én kezdődik és a következő 

év augusztus 31-ig tart. 
A székhely és a telephely bölcsőde egyaránt 5 napos munkarenddel üzemel, - hétfőtől péntekig 

reggel 6: 30-17 óráig tart nyitva. 

Az intézményünk zárvatartását Paszab község Önkormányzat Polgármesterének 

114/2021.(I.12.) Paszabi Mesekert Bölcsőde zárvatartásáról határozata határozza meg. 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv#lbj369id72b


A nemzeti, bölcsődei ünnepek megünnepléséi - megemlékezés a világnapokról, rendezvények 

megnevezése - megtartásának időpontja a 2020/2021. nevelési évben: 

 

Mikulás várás december 4. 

Karácsony-gyertyagyújtás december 18. 

Farsang – február 12. 

Húsvéti készülődés- március 26 

Anyák napja- május 

Gyermeknap- május 

Búcsúzás- június 

Apák napja- június 

 

Az bölcsődei csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma az október 

1-jei statisztika szerint 

1. Katica csoport 1-3 éves 

2. Nyuszi csoport 1-3 éves 

Összesen: 16 fő 

 

Kisgyermeknevelők  száma: 5 fő 

Iskolai végzettségük: egyetem, középfokú 

Dajkák száma: 1 fő 

Iskolai végzettségük: főiskola, bölcsődei dajka tanfolyam 

Szakképesítés: bölcsődei dajka 

 


