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Tisztelt Képviselő-testület!

(Név) (személyes adatok) (Cím) szám alatti lakos gyermeke, (Név) (személyes adatok)
bölcsődei felvételi kérelme ügyében a Bölcsődei Felvételi Bizottság (dátum) napján tartott
ülésén úgy döntött, hogy üres férőhely hiányában várólistára kerül.
Amennyiben a gyermek korának megfelelő csoportban férőhely megüresedik, a sorszám és a
szociális rászorultság alapján a gyermek felvételére sor fog kerülni.
(Név) a döntés ellen a törvényes határidőn belül fellebezést terjesztett elő az alábbi
indokok megjelölésével:
(Fellebbezés tartalma.)
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:
Gyvt.) 5.§ sa) pontja alapján:
fenntartó: az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv,
a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása (a továbbiakban együtt: állami
fenntartó)
A Gyvt. 29. § (1) bekezdése szerint:
A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban:
személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról
rendeletet alkot.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás
keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdés a) pontja
alapján:
Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
a gyermekek napközbeni ellátása.
A Gyvt. 32.§-a kimondja:
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásra irányuló jogviszony keletkezését
a) a helyi önkormányzat képviselő-testületének határozata,
b) a gyámhatóságnak a határozata,
c) a települési önkormányzat által fenntartott átmeneti gondozást nyújtó intézmény esetében
az intézményvezető intézkedése,
d) a c) pontban foglaltakon túl a fenntartó önkormányzat rendeletében vagy az állami
fenntartó által meghatározott körben az intézményvezető intézkedése,
e) a személyes gondoskodás iránti kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése
alapozza meg.
(2) Ha az ellátás igénybevételére az (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján kerül sor, a
határozatot közölni kell a működtetővel és az ellátást nyújtó intézmény vezetőjével is.
(3) Állami fenntartó által fenntartott (a továbbiakban: állami fenntartású) intézmény esetén
az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti döntésről az intézményvezető értesíti a kérelmezőt,
illetve törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételének elutasítása esetén a kérelmezőt,
illetve törvényes képviselőjét írásban kell értesíteni.

(4) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének (3) bekezdés
szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a
fenntartóhoz fordulhat. Ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a
kérelmező, illetve törvényes képviselője az arról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon
belül a fenntartóhoz fordulhat. Ezekben az esetekben a fenntartó határozattal dönt.
A Rendelet 3.§ a) pontja szerint:
A személyes gondoskodást igénylő amennyiben a szolgáltatás nyújtására vonatkozó
intézményvezetői döntéssel nem ért egyet, azt vitatja, úgy az önkormányzat képviselőtestülete általi felülvizsgálatot kérheti a döntés közlését követő 8 napon belül Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán –közszolgáltatási Osztályra
benyújtott illetékmentes kérelmével.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális
Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata szerint:
Amennyiben a kérelmező az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó
határozattal dönt. Ezt a kérelmet az intézmény vezetőjéhez két példányban kell benyújtani, aki
a kérelem egyik példányát továbbítja a Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási
Osztályára. Az osztályvezető gondoskodik a fellebbezés fenntartóhoz történő felterjesztéséről
és a fenntartó döntéséről értesíti a kérelmezőt.
Az ügyben az alábbi tényállást állapítottam meg:
- (Név) gyermeke bölcsődei felvételi kérelme (dátum) napján kelt, melyben (dátum)
kérte gyermeke felvételét,
- Nevezett kérelmező állandó lakóhelye (Cím)
- A szülők közösen nevelik gyermekeiket,
- (jövedelem)
- A Felvételi Bizottság (dátum) napján hozott –helyhiányból fakadó- döntéséről a
kérelmezőt a Bölcsőde vezetője (dátum) napján értesítette, melyet a törvényes
képviselő (dátum) vett át,
- A szülők a döntéssel szemben, a törvényes határidőn belül, (dátum) napján
fellebbezést nyújtottak be.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális
Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzata kimondja:
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
a) azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy
más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb munkaviszonyban áll,
b) szociális hátrányos helyzetben van.
A szociális rászorultság megállapításánál a területi védőnő javaslatát, az anya munkába
állása utáni várható családi jövedelmet (amelyről a felvételi kérelemben nyilatkozott), a
családtagok számát, lakáskörülményeket, vagyoni helyzetet figyelembe kell venni.
A Bölcsődei Felvételi Bizottság, (Név) bölcsődei felvételi kérelmének elbírálása során, a
fenti szempontok szem előtt tartásával, az összes bölcsődei felvételre jelentkező gyermek

életkörülménye, szociális rászorultsága és a védőnői javaslatok gondos mérlegelését
követően, nevezett kiskorú felvételi kérelmét - helyhiányból adódóan- várólistára
helyezte.
A fent leírtak figyelembe vételével kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a fellebbezés
megtárgyalását és a döntés meghozatalát.

Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2015.(VII.09.) határozata (Név)
(Cím) szám alatti lakos gyermeke, (Név)
(Személyes adatok) bölcsődei felvételi kérelmével kapcsolatos döntés elleni
fellebezésének elbírálásáról
A Képviselő-testület az 1997. évi XXXI. tv. 32. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros
XXIII. kerület Önkormányzat 20/2008.(IV.25.) önk. rendelet 3.§ a) pontjában biztosított
hatáskörében eljárva a fellebbezést megtárgyalta és úgy dönt, hogy

I.

(Név) törvényes képviselő által, (Név) (Cím) szám alatti lakos bölcsődei felvételi
kérelme ügyében hozott döntés ellen benyújtott fellebbezést elutasítja, és a
Felvételi Bizottság döntését helybenhagyja.

II. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő: a testületi ülést követő 8 nap
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A határozati javaslat
elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2015. június 17.
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osztályvezető-helyettes
előterjesztés készítője

Szegény Ákos
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