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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 14. § (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermekvédelmi rendszer 

működtetése állami és önkormányzati feladat. A Gyvt. 16.§-a értelmében az e törvényben 

meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete, valamint a gyámhatóság gyakorolja.  

 

A Gyvt. 29. §-a kimondja:  

(1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: 

személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjról rendeletet alkot.  

(2)  Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza:  

 a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem 

benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, 

c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, 

d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 

e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, 

módjait.  

 

A Gyvt. 18. §-a többek között a következőket tartalmazza:  

(1a) A települési önkormányzat vagy a fenntartó az e törvényben meghatározott módon, 

természetbeni ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést.  

 (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és 

feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást 

állapíthat meg.  

 

A Gyvt. 21/C. §-a a szünidei gyermekétkeztetésről rendelkezik. A települési önkormányzat a 

szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg 

főétkezést 

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és  

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen 

biztosíthatja.  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe 

tartozó gyermekjóléti alapellátásokról alkotott 28/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelete 

szabályozza a helyi gyermekvédelem rendszerét. 

 

A helyi gyermekvédelmi ellátások tekintetében a hatályos rendelet elfogadása óta 

bekövetkezett jogszabályi változások indokolttá teszik a meglévő rendelet módosítása helyett 

egy új, áttekinthető egységes önkormányzati rendelet megalkotását.  

 

Az előterjesztett új önkormányzati rendelet-tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény szabályai alapján került kidolgozásra: a jogszabályban (így a helyi önkormányzati 

rendeletben) nem ismételhető meg az Alaptörvény, nem ismételheti meg más jogszabály 

rendelkezéseit, így az előterjesztett rendelet-tervezet a Gyvt. előírásait nem tartalmazza. Az 

önkormányzati rendelet a helyi szabályokat rögzíti.  



 

A Gyvt. 29. § (2) bekezdése a fizetendő térítési díjak mértékének önkormányzati rendeletben 

történő rögzítését is előírja. Tekintettel arra, hogy a térítési díjakra vonatkozóan a képviselő-

testület külön rendeletet alkotott, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló, előterjesztett 

rendelet-tervezet erre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz.  

 

A rendelet módosítás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 

(1)-(2) bekezdéseiben foglalt szempontok szerint:   

 

a) Társadalmi hatás: A rendelet tervezet a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel, 

elfogadása által egyszerűbb, átláthatóbb lesz a szabályozás.  

b) Gazdasági hatása: A rendelet jelentős gazdasági változást nem eredményez. A rendelet a 

korábban már bevezetett ellátásokat megtartja.  

c) Költségvetési hatása: A rendelet a gyermekvédelmi ellátások terén alapvetően fenntartja a 

jelenlegi gyakorlatot, így az önkormányzat költségvetésére nincs hatással. 

d) A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 

e) A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.  

f) A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet 

alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli, a meglévő 

feltételekkel a rendelet alkalmazható.  

g) A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotását a magasabb szintű 

jogszabályokkal való összhang teszi szükségessé. 

h) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradása (a törvényi 

rendelkezésekkel való összhang megteremtésének elmaradása) esetén a Kormányhivatal 

részéről törvényességi felügyeleti intézkedés várható.  

i) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 

rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, 

további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

A rendelet a meglévő személyes gondoskodás gyakorlatát fenntartja, a meglévő szabályozásokat 

nem érinti.  

 

Fent leírtak alapján az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet terjesztem elfogadásra a 

Tisztelt Képviselő-testület elé! 

 

 

 

 

Várpalota,  2018. február 12. 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 

 

 

 



VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 

…/2018. (…..) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 

 

 

a gyermekvédelmi ellátásokról 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § 

(3) bekezdésében és a 18. § (1a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.) § 

 

(1) E rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően meghatározza Várpalota Város Önkormányzata 

(a továbbiakban: Önkormányzat) által a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások formáit, a 

jogosultság feltételeit, igénybevételének módját, a kifizetésének, folyósításának valamint ellenőrzésének 

szabályait. 

 (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed Várpalota Város közigazgatási területén a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ban meghatározott 

személyekre.  
 

 

2. A gyermekek védelmének rendszere 

 

2.) § 

 

 Az Önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, valamint a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat: 

  

 a) pénzbeli és természetbeni ellátások: 

  aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

  ab) gyermekétkeztetés 

  ac) szünidei gyermekétkeztetés 

 

 b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

 ba) gyermekjóléti szolgáltatás  

baa) Család és gyermekjóléti szolgálat,  

bab) Család és gyermekjóléti központ 

  bb) gyermekek napközbeni ellátása keretében  

   bba) bölcsődei ellátás 

  bbb) alternatív napközbeni ellátás keretében gyermekek nyári 

szünidei napközbeni ellátása 

  bbc) gyermekek átmeneti gondozása 

 

 

 

3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

3.) § 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a 

gyermek szociális helyzete alapján jogosult:  

a) az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre, 

b) a szünidei gyermekétkezésre, 

c) természetbeni támogatásra 

d) egyéb kedvezmény igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv). 



 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény részletes szabályait a Gyvt. 19-20. §-a tartalmazza. 

 

 

4. Gyermekétkeztetés 

 

4.) § 

 

(1) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést  

a) a fenntartásában lévő óvodákban és a Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett 

általános iskolákban intézményi étkeztetés formájában 

b) a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek szünidei napközbeni ellátása keretében,  

vásárolt élelmezés útján biztosítja.  

(2) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 

szabályozása az irányadó.  

(3)  A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési 

díjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik. 

(4) A személyi térítési díj befizetésével és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló Kormányrendelet tartalmazza. A fenntartói hatáskört a polgármester 

gyakorolja. 

 

 

5. Szünidei gyermekétkeztetés 

 

5.) § 

 

(1) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a Gyvt. a hátrányos 

helyzetű gyermek, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek részére ingyenesen biztosítja. 

(2) Várpalota város jegyzője a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló Kormányrendeletben 

foglaltak alapján végzi tájékoztatási kötelezettségét. 

(3) A szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzat az iskolai tanulók esetében vásárolt élelmezés útján a 

kiválasztott szolgáltató telephelyén, óvodások esetében a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsődében, 

bölcsődés gyermekek esetében a Ringató Bölcsődében biztosítja az étkezés helyben történő elfogyasztását. 

(4) Amennyiben az iskolás gyermek nem tudja az ebédet helyben elfogyasztani a részére biztosított ételt a 

szülő, más törvényes képviselő ételhordóban elviheti.  

(5) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt minden évben a tavaszi szünetet megelőzően, a Család és 

Gyermekjóléti Szolgálathoz, valamint a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjéhez 

lehet benyújtani.  

 

 

6. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

6.) § 

 

(1) Az Önkormányzat a Gyvt. 39. §-ában meghatározott feladatait Várpalota Kistérség Többcélú Társulás 

Térségi Népjóléti Gondozási Központ Család és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család és 

Gyermekjóléti Szolgálata (a továbbiakban: Szolgálat) útján biztosítja.  

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, 

valamint a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, továbbá a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely 

állampolgár – gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján látja el. A kérelmet előterjeszteni, 

továbbá jelzést megtenni közvetlenül a Szolgálat vezetőjénél lehet.  

(3) Az ellátás biztosítását a Szolgálat vezetőjének intézkedése alapozza meg. 

     (4) A gyermekjóléti szolgáltatás, és az azt biztosító szolgálat részletes feladatait a Gyvt. 39 40.§-ai határozzák 

meg.  

(5)  A gyermekjóléti szolgáltatás megszűnésének eseteit és módjait a Gyvt. 37/A. §-ában foglaltak határozzák 

meg.  

 

 

 

 



 

7. Gyermekek napközbeni ellátása 

 

7.) § 

 

(1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde két 

bölcsődei csoportjában, valamint a Ringató Bölcsődében biztosítja. 

(2) A bölcsődei ellátás igénybevételét Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete által évenként 

meghatározott beíratási időben lehet kérni az intézmény vezetőjétől.  

(3) A gyermekek bölcsődei ellátása igénybevételét a szülő az (1) bekezdésben meghatározott időponttól eltérő 

időpontban is kérheti, amennyiben megfelel a Gyvt.41. § (2), valamint 43. § (3) bekezdésében foglaltaknak.  

(4) A bölcsődébe való felvétel rendjét a Bölcsődei Szabályzat határozza meg.  

(5) Amennyiben az ellátást kérelmező szülő a gyermekek napközbeni ellátását végző intézmény vezetőjének 

döntését nem fogadja el, a vitatott döntést követő 8 napon belül a polgármesterhez benyújtott kifogással 

élhet.  

(6) A polgármester a kifogásról, annak beérkezését követő 8 napon belül határozattal dönt.  

(7) A polgármester határozata ellen a kézhezvételt követő 10 munkanapon belül, Várpalota Város 

Önkormányzati Képviselő-testületének címzett, de a polgármesternél benyújtott fellebbezéssel lehet élni.  

(8) A jogorvoslat lehetőségéről az intézményvezető tájékoztatja az ellátást kérelmező szülőt, vagy a törvényes 

képviselőt. 

(9) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti ellátásokat igénybe vevő gyermekek számára az étkeztetést a 

Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde esetében vásárolt élelmezés keretében, a Ringató Bölcsőde 

esetében saját főzőkonyhával biztosítja. 

 

 

8. Gyermekek nyári szünidei napközbeni ellátása 

 

8.) § 

 

(1) Az Önkormányzat a Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézményekben 

tanulói jogviszonnyal rendelkező 6-12 éves gyermekek számára alternatív napközbeni ellátásként biztosítja 

a gyermekek nyári szünidei napközbeni ellátását (a továbbiakban: nyári napközis tábor), amely ellátás a 

gyermekfelügyelet és a foglalkozásokon kívül a gyermekek napi háromszori étkezését is magában foglalja.  

(2) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, amely tartalmazza a szolgáltatási díjat és az étkezési díjat. A 

szolgáltatási díj mértéke 500,- Ft/nap, az étkezési díj mértékét a Képviselő-testület külön rendelete 

tartalmazza. Azon gyermekek számára, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az 

ellátás ingyenes. 

(3) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete évente április 30. napjáig dönt a nyári napközis tábor 

költségvetéséről, a turnusonkénti pedagógus létszámról, valamint a nyári napközis tábor kezdő és 

zárónapjáról.  

(4) A nyári napközis táborban dolgozó pedagógusokkal foglalkoztatásukra az Önkormányzat megbízási 

szerződést köt. 

(5) Az ellátás igénybe vétele önkéntes, arra a szervező által kiadott jelentkezési lappal lehet jelentkezni, minden 

év június 10-ig az adott oktatási – nevelési intézményben. 

 (6) A térítési díjak beszedését, nyilvántartását és elszámolását a gyermekétkeztetés megszervezését ellátó 

Intézményüzemeltetési Szervezet végzi. Az Intézményüzemeltetési Szervezet a térítési díjakból származó 

szolgáltatási díj bevételt a nyári napközis tábor befejezését követő 15 napon belül átutalja az önkormányzat 

számlájára.  

(7) Az Önkormányzat a nyári napközis tábor működéséhez, a foglalkozások szervezéséhez, 

anyagszükségletének biztosításához az éves költségvetési rendeletében költségvetési támogatást biztosít. A 

támogatás összegére vonatkozó javaslatot a nyári napközis tábor szervezői az Önkormányzat tárgyévi 

költségvetésének előkészítése során nyújtják be.  

 

 

 

 

9. Gyermekek átmeneti gondozása 

 

9. § 

 

Az Önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozását a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete által 

működtetett Családok Átmeneti Otthonán keresztül biztosítja. 

 



 

 

 

 

10. Térítési díjak 

 

10. § 

 

 (1)A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az 

alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül a bölcsődében, valamint a nyári napközis táborban az 

étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

(2)Az intézményi térítési díjakat a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.  

 

 

11. Záró rendelkezések 

 

11. § 

 

(1)Ez a rendelet 2018. február 23. napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe 

tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 28/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

Várpalota, 2018. február 22.  

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta      dr. Ignácz Anita Éva 

  polgármester        jegyző 

 

 

 

 


