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Tisztelt Képviselő-testület!
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb a térítési díjak változása
kapcsán tárgyalta a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló rendeletét.
Az utóbbi időszak jogszabályi változásai, a járványhelyzet közepette született módosítások
sokasága, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása alapján
indokolt a rendelet újragondolása és megújítása.
Néhány módosítás a teljesség igénye nélkül: kikerül a rendeletből az óvodai ellátás kifejezés,
mivel nem a gyermekjóléti alapellátás része, nem kell szerepeltetni azon ellátási formákat,
melyeket a gyermekvédelmi törvény szabályoz.
Ennek megfelelően az előterjesztés mellékleteként csatolom a rendelet-tervezetet és kérem a
Képviselő-testületet annak megvitatására, és elfogadására.
Polgár, 2021. szeptember 7.
Tisztelettel:
Tóth József
polgármester

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
………/2021. (………) önkormányzati rendelet-tervezete
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében,
a 162. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a 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 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 16/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok
és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet célja, hatálya, az ellátás típusai
1. §
A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló
ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételrendszert és
eljárásokat szabályozza.

(1)

(2)

2. §
A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 4.§-ában meghatározott esetekre.
Polgár város közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, a
letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, valamint a magyar
hatóságok által menekültként elismert gyerekekre és fiatal felnőttekre, valamint
szüleikre.

3. §
A gyermekek védelmét az önkormányzat természetbeni ellátás keretében gyermekétkeztetéssel,
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében pedig a család- és
gyermekjóléti szolgáltatás, és a gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett
bölcsőde útján biztosítja.

(1)

(2)

A gyermekjóléti ellátások eljárási szabályai
4. §
Az e rendeletben szabályozott természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet
szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő a szülő vagy más
törvényes képviselő, az egyes ellátási formákra rendszeresített nyomtatványon.
E rendelet vonatkozásában a jövedelemszámításnál irányadó időszakra a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
10. § (2)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni.
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5. §
A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott természetbeni ellátások megállapítására,
felülvizsgálatára, az ellátás összegének, formájának megváltoztatására, megszüntetésére, a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás, segély megtéríttetésére és annak
méltányosságból történő elengedésére illetőleg a megtérítendő összeg csökkentésére vonatkozó
hatáskörét a Humánfeladatok és ügyrendi bizottságra ruházza át. Egyszerűsített határozat
hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyet ad és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

(1)

(2)

(1)

(2)

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások általános szabályai
6. §
A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes
képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.
Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) család- és gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: bölcsőde.
Az ellátások igénybevételének módja
7. §
A gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó kérelmet a szülő vagy más törvényes
képviselő az intézményvezető részére nyújthatja be, az ellátásra való jogosultság
elbírálásához szükséges mellékletekkel együtt. Az ellátás biztosításáról az
intézményvezető intézkedik.
Az ellátás biztosításáról, továbbá az intézményi jogviszony megszüntetéséről az
intézményvezető intézkedik. Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül soron
kívül biztosítani ellátást annak a gyermeknek, akiknek a késedelem életét, testi épségét,
egészséges fizikai és lelki fejlődését veszélyeztetné.
Az elbírálás szempontjai
8. §

A gyermekek napközbeni ellátását különösen olyan gyermekek számára kell biztosítani, akinek
a) testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van
szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban
három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója
családtámogatásban vagy ápolási díjban részesül,
c) akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud
gondoskodni.
Térítési díj
9. §
(1)

Az óvodai, bölcsődei ellátás és az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított
ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(2)

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési
díjának mértékét az 1. melléklet tartalmazza.
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(3)

A szülő (gondozó) által fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja
meg, s erről az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől
számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.

(4)

Egyéni rászorultság alapján az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj
legfeljebb 50%-kal csökkenthető, ha a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az
egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének másfélszeresét, és a teljes összegű személyi térítési díj megfizetése a család
létfenntartását veszélyeztetné.

(5)

A személyi térítési díj megfizetése alól mentesíthető a kötelezett, amennyiben a
gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére védelembevételi eljárás során
kötelezték a szülőt vagy más törvényes képviselőt, és a (4) bekezdésben foglalt
feltételek fennállnak.

(6)

A személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére vonatkozó kérelmek felől a
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság dönt.

(7)

A (4) bekezdésben foglalt esetben a jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta
mérhető jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél 1 év. Az egy főre jutó jövedelem
megállapításánál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni.

(8)

A bölcsődei gondozás személyi térítési díját egy havi időtartamra előre kell megfizetni.
Az ellátás megszűnésének esetei
10. §

A gyermekek napközbeni ellátása megszűnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b) a gyermek törvényes képviselőjének az ellátás megszüntetésére vonatkozó
bejelentését követő hónap 1. napjától, kivéve, ha az ellátás kötelező
igénybevételen alapult,
c) a nevelési év végén, ha a gyermek az adott intézményi ellátásra meghatározott
korhatárt elérte, és korának megfelelő másik napközbeni ellátást biztosító
intézménybe felvételt nyert,
d) a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele
esetén a gondozási hely jogerős meghatározásával,
e) a gyermek halálával.
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
11.§
(1)

A család- és gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Polgári Szociális Központ
intézményen belül biztosítja.

(2)

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás önkéntes és térítésmentes. A szolgáltatást a
szülő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében
felsoroltak, valamint a Szt. 64. § (2) bekezdése alapján
– a gyermek
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veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján végzi. A jelzést megtenni közvetlenül a
család- és gyermekjóléti szolgálat vezetőjénél lehet.
(3)

A szolgáltatást a Gyvt. 39-40/A. §-ai, valamint a Szt. 64. § (2) bekezdése alapján nyújtja.
Záró rendelkezések
12. §

(1)

Ez a rendelet 2021 szeptember 20-án lép hatályba.

(2)

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet.

Polgár, 2021. szeptember 16.

Tóth József
polgármester

dr. Sivák Anita
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Polgár, 2021. szeptember ……..-án
dr. Sivák Anita
jegyző
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1. melléklet a /2021. (…………...) önkormányzati rendelethez
1./ Napsugár Óvoda és Bölcsőde konyha
adatok Ft-ban
A.
B.
Megnevezés
Intézményi térítési díj
Ft/nap
a./ óvodás gyermekek (teljes étkeztetés)
380
100
- tízórai
190
- ebéd
90
- uzsonna
b./ bölcsődés gyermekek (teljes étkeztetés)
390
65
- reggeli
40
- tízórai
195
- ebéd
90
- uzsonna

2./

Városgondnokság által a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában üzemeltetett
konyha
A.
Megnevezés
a./ 7-10 éves gyermekek (teljes étkeztetés)
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
b./ 11-14 éves gyermekek (teljes étkeztetés)
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
c./ 15-18 éves gyermekek
- ebéd

B.
Intézményi térítési díj
Ft/nap
415
95
240
80
440
95
265
80
335
335

Napsugár Óvoda és Bölcsőde
bölcsődei gondozás
A.
B.
Megnevezés
Térítési díj
számított intézményi térítési díja
240 Ft/nap
megállapított intézményi térítési díja
240 Ft/nap
megállapított intézményi térítési díja
5 040 Ft/hónap
A rendelet 1-3. pontjában meghatározott díjak nettó összegben értendők.
3./
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