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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
A Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztálya hatósági és felügyeleti ellenőrzés tartott a Hétszínvirág Óvodában és az
ellenőrzés alapján megállapításra került, hogy szükséges a működési engedély
módosítása.
A működési engedély módosításának előfeltétele a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkotott a
gyermekvédelem helyi rendszeréről 35/2003.(XII.29.) számmal és e rendeletet az
éppen érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően többször módosította is.
A Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztálya és Törvényességi Felügyeleti Osztályával történt szakmai megbeszélés
alapján-hatályon kívül kell helyezni az előbbiekben leírt önkormányzati rendeletet
és újat kell alkotnia a képviselő-testületnek.
Az új rendelet megalkotása során a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a következőre hívták fel
a figyelmet, amiről rendelkezni kell a rendeletben:
A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a
továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint
a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.
Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben
szabályozza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, az
önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem
benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, az
intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátásokat, az
ellátás megszűnésének eseteit és módjait, a fizetendő térítési díjak mértékét,
csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.
Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a
társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt
települési önkormányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint –
a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
rendeletet alkot.
Egy szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak egy fenntartója van.
Szociális szövetkezet nem nyújthat gyermekvédelmi szakellátást.
Kérem a rendelet-tervezet megtárgyalását és az új rendelet megalkotását.
Balatonboglár 2018. 03. 16.

Mészáros Miklós
polgármester

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2018. (III.
önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

.)

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§, 131.§ és 148. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében 8a. pontjának
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1.§ E 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 sajátosságok
figyelembevételével a feltételrendszert és az ellátásokat szabályozza.
2. A rendelet hatálya

2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonboglár város közigazgatási területén
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a Gyvt. 4. §-ában
meghatározott személyekre.
(2) A Gyvt. 39.§-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Balatonboglári
Platán Alapszolgáltatási Központ látja el Balatonboglár város közigazgatási
területén.
3. A gyermekek védelmének rendszere
3.§ A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a természetbeni,
illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat:
a)
b)
c)
d)

természetbeni ellátások: gyermekétkeztetés
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
család-és gyermekjóléti szolgálat működtetése
gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátás
4. Pénzbeli és természetbeni ellátások
Gyermekétkeztetés

4.§ (1). A gyermekétkeztetést az önkormányzat a Balatonboglári Hétszínvirág
Óvoda és Bölcsőde konyháján keresztül biztosítja a Gyvt. szerint.
(2) Az ellátás megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá
más gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy
a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti.
5.§ (1) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésre a Gyvt. szabályozása az irányadó.

(2) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésnél az étkezés lemondására a konyhát üzemeltető intézmény
étkeztetésre vonatkozó szabályzata az irányadó.
6.§ (1) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek részére ingyenesen biztosítja.
(2) A szünidei gyermekétkeztetésnél az önkormányzat az iskolai tanulók esetében
a 4.§ -ban szereplő konyhán az intézmények nyitva tartásának figyelembe
vételével biztosítja. A konyhán a nyári karbantartási munkálatok miatti leállás
esetén az önkormányzat külső szervezet segítségével biztosítja a (1) pontban leírt
feladatát.
(3) Amennyiben a gyermek nem tudja az ebédet helyben elfogyasztani a részére
biztosított ételt a szülő, más törvényes képviselő vagy az általa meghatalmazott
személy megfelelő ételhordóban elviheti.
(4) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt a konyha élelmezés vezetőjéhez és
az óvoda vezetőjéhez lehet benyújtani.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
5. Általános szabályok
7.§ (1) A személyes gondoskodás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.
(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybe vételére
irányuló kérelmét az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez nyújthatja be.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása
mellett alapesetben intézményvezető intézkedése alapozza meg.
(4) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a
Gyvt. alapján az ellátás kötelező igénybevétele elrendelhető.
(5) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt
tájékoztatni kell.
(6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult
gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell:
a) az ellátás tartamáról és feltételiről,
b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
c) az intézmény házirendjéről,
d) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról.
(7) Az ellátásra jogosult köteles:

a) a (6) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásulvételéről nyilatkozni,
b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
c) a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban
bekövetkezett változásokról nyilatkozni.
8.§ Az ellátás megszűnésének eseteire a Gyvt. szabályait kell alkalmazni.
6. Gyermekjóléti alapellátások
9.§ (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő
nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek
családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése. A család-és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt.40.§-ban előírt
szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat.
(2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a.) Család és- gyermekjóléti szolgálat
b.) Gyermekek napközbeni ellátása keretében: bölcsőde
c.) Gyermekek átmeneti gondozása
(3) A bölcsődei ellátást az Önkormányzat által fenntartott Balatonboglári
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde (8630, Balatonboglár, Mátyás király u. 5.)
működtetésével látja el.
7. Család- és Gyermekjóléti szolgálat
10.§ (1) A család-és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt.40.§-ában előírt
szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat.
(2) A szolgáltatás térítésmentes.
8. Gyermekek átmeneti gondozása
11.§ (1) Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője helyettes szülőt bíz
meg a gyermek gondozásával, felügyeletével ha a szülő ezt kéri vagy beleegyezik
a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más
akadályoztatása miatt a gyermek felügyelete a családban nem oldható meg.
(2) A gyermek átmeneti gondozását meg kell szüntetni, ha azt a szülő kéri, vagy
ha annak okai már nem állnak fenn.
8.Bölcsőde
12 . §. A gyermekek napközbeni ellátása a Gyvt 41. §. szerint történik.
13. §. (1) A gyermekek bölcsődei felvételének lehetőségeit és módját a Gyvt. 42/A
§. és az intézmény Felvételi Szabályzata tartalmazza.

(2) Felvételi kérelem alapján a felvételi sorrend kialakításánál előnyt jelent azok
számára a Balatonbogláron bejelentett állandó lakcím, vagy tartózkodási hely akik
ezt lakcímkártyával igazolni tudják.
(3)
A bölcsődei ellátás tartalmát a Gyvt. és az intézmény Szakmai programjának
ide vonatkozó részei szabályozzák.
(4)
A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjakról az
intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.
(5) A bölcsődei ellátás megszűnésének okait és módját a Gyvt. 37/A §. és az
intézmény Felvételi Szabályzata tartalmazza.
9. Térítési díjak
14.§ (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekétkeztetéséért térítési díjat
kell fizetni, amelynek mértékéről az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati
rendelet rendelkezik.
(2) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére
kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik.
10. Záró rendelkezések
15.§ (1) Ez a rendelet kihirdetésének követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésével egy időben a gyermekvédelem
helyi endszeréről szóló 35/2003.(XII.29.) önkormányzati rendelet.

Dr. Markó Péter
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve.

Dr Markó
jegyző

Péter

Mészáros Miklós
Polgármester

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
1. Jogszabály megalkotásának szükségessége
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások
(a
továbbiakban:
személyes
gondoskodás)
formáiról,
azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot amelynek
elmaradása esetén a Somogy Megyei Kormányhivatal Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § alapján eljárást
indíthat a az Önkormányzattal szemben.

A szabályozás várható következményei
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Az gyermekvédelmi eszközöket igénybe vevők a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tudják igénybe venni a szolgáltatást, ami beépül Balatonboglár
Költségvetésébe.
b) Környezeti és egészségi következményei
Nem befolyásolják a módosítások a feladatok végrehajtását.
3. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és
pénzügyi feltételek Személyi feltételek: A személyi feltételek adottak.
Szervezeti feltételek: A szervezeti feltételek adottak.
Tárgyi feltételek: A tárgyi feltételek a rendelet hatályba lépéséig
megvalósulnak. Pénzügyi feltételek: A pénzügyi feltételek adottak.

Balatonboglár, 2018. _____________
Dr. Markó Péter
jegyző

