
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

 

26/2013. (XII.13.)  

önkormányzati rendelete 

 

a gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és 

természetbeni juttatásairól 

 

 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikkének (1) bekezdés a.) pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 10. pontjában 

meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  29. § (1) és (2) bekezdésében,  32. § (1) bekezdés 

d) pontjában,  131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekjóléti 

alapellátások, a gyermekek pénzbeli és természetbeni juttatásai helyi szabályozására a 

következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § (1) A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény) foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, továbbá 

veszélyeztetettségük megelőzése és megszüntetése érdekében meghatározza Szegvár 

Nagyközségi Önkormányzat által biztosított ellátások formáit.  

 

(2) A biztosított ellátásoknak hozzá kell járulnia a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 

veszélyeztetettség megelőzéséhez, és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, 

valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

 

2.  A rendelet hatálya 
 

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szegvár nagyközségben lakóhellyel, valamint 

tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint a külön 

jogszabályokban meghatározott személyekre.  

 

(2)
1
 A rendelet hatálya kiterjed a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátásokra:  

 

- gyermekjóléti szolgáltatás;  

- gyermekek napközbeni ellátása. 
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II. Fejezet 

 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

 

3. Gyermekjóléti Szolgálat 

 

3. § (1)
2
 A gyermekjóléti szolgáltatást Szegvár Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: 

Önkormányzat) a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretén belül 

biztosítja. 

 

 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás részletes szakmai és gondozási tevékenységét az 

intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell megállapítani.  

 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, vagy más törvényes 

képviselő kérelmére, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény 17. § (1) bekezdésében felsoroltak vagy bármely állampolgár – gyermek 

veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján végzi. Kérelmet előterjeszteni, illetve 

jelzést tenni közvetlenül a gyermekjóléti szolgálat családgondozójánál  lehet.  

 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 

önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.  

 

(5) Az ellátás biztosítását az intézményvezető intézkedése alapozza meg.  

 

(6) Az ellátás megszűnik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény 37/A. §-ában szabályozottak szerint. 

 

 

4. Térítési díj 

 

4. §
3
 (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását óvodai 

napköziben és mini bölcsődében valósítja meg, valamint étkeztetést biztosít az általa 

fenntartott óvodában, mini bölcsődében és az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott nevelési-oktatási intézményben. 

 

(2) Nem kell térítési díjat fizetni a mini bölcsődében a gyermek gondozására, nevelésére, 

nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra. Az intézményi térítési díj összege: 0,- Ft. 

 

 

5. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított ellátásoknál az étkeztetésért 

térítési díjat kell fizetni. 

 

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési 

díjának mértékét az 1. melléklet tartalmazza. 
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6. § (1)
4
 A gyermekek napközbeni ellátása iráni kérelmet az ellátást biztosító intézmény 

vezetőjének kell benyújtani, aki jogosult az eljárás lefolytatására. Az óvodai és a mini 

bölcsődei ellátás alapja az ellátást biztosító intézmény vezetőjének intézkedése. 

 

 

(2) Az ellátást igénybe vevő gyermek esetén szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más 

törvényes képviselő, továbbá az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes 

képviselő (továbbiakban: kötelezett) az ellátásért a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. 

rendelet, valamint ezen önkormányzati rendeletben foglaltak szerint köteles személyi 

térítési díjat fizetni.  

 

(3) Az intézmény vezetője a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény 148. § (3) bekezdésében foglaltak szerint értesíti a kötelezetett a személyi 

térítési díjról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 151. § 

(5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezmény figyelembe vételével. 

 

(4) A személyi térítési díjat tárgyhóra előre kell megfizetni az ellátást nyújtó intézmény 

részére az adott hónap 15. napjáig, az intézmény által kiplakátolt fizetési napokon. 

 

(5) Az ellátás megszűnik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény 37/A. §-ában szabályozottak szerint. 

 

III. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

5. Hatálybaléptető rendelkezés 

 

7. § Az önkormányzati rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

 

6. Átmeneti rendelkezések 

 

  8. § Az önkormányzati rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni 

kell. 

 

7. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

 

  9. § Az önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekek 

pénzbeli és természetbeni juttatásairól szóló 14/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete 

hatályát veszti. 

 

 

Gémes László sk.                     Gyömbér Ferencné sk. 

 polgármester                  jegyző 
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ZÁRADÉK: 

Ezen önkormányzati rendelet 2013. december 13. napján lett kihirdetve. 

          

 

 

  

Gyömbér Ferencné  

                         jegyző 
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Gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjai 

 

MEGNEVEZÉS ÖSSZEG (Ft) 

Mini bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 

(teljes ellátás)  
681 

ebből: reggeli  114 

tízórai  36 

ebéd  425 

uzsonna  106 

Mini bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 

(teljes ellátás DIÉTÁS ÉTKEZÉS ESETÉN)  
783 

ebből: reggeli  128 

tízórai  41 

ebéd  491 

uzsonna  123 

Napközi otthonos óvodai ellátás intézményi 

térítési díja (teljes ellátás)  
661 

ebből: tízórai  134 

ebéd  413 

uzsonna  114 

Napközi otthonos óvodai ellátás intézményi 

térítési díja (teljes ellátás DIÉTÁS ÉTKEZÉS 

ESETÉN)  

799 

ebből: tízórai  161 

ebéd  504 

uzsonna  134 

Általános iskolai napközi otthonos ellátás 

intézményi térítési díja (teljes ellátás)  
827 

ebből: tízórai  173 

ebéd  504 

uzsonna  150 

Általános iskolai napközi otthonos ellátás 

intézményi térítési díja (teljes ellátás DIÉTÁS 

ÉTKEZÉS ESETÉN)  

953 

ebből: tízórai  213 

ebéd  575 

uzsonna  165 

 

Megjegyzés: a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
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