Balatonboglár Város Önkormányzatának
35/2003.(XII.29.) KT
számú rendelete
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
A módosításokkal egységes szerkezetben
Utolsó átvezetett módosítás: 24/2013. (XII. 16.) rendelet. Hatályos 2014.01.01-től.
Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben ( a továbbiakban: Gyvt.) foglalt
felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
valamint az önkormányzat által a gyermekek részére biztosított pénzbeli és természetbeni
ellátásokról a következő rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy meghatározza Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
által az önkormányzat illetékességi területén biztosított - a gyermekek védelméről, és a
gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvényben ( a
továbbiakban: Gyvt.) is szabályozott - gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó,
valamint pénzbeli és természetbeni ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint
igénybevételük rendjét.
A rendelet hatálya
2.§
(1)1 E rendelet hatálya a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Balatonboglár város
területén tartózkodó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 4.§ (1) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.
(2) E rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok2
állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény3 rendelkezései
szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire.
(3) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem
tartozó, Balatonbogláron tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha
az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a
gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
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(4) E rendelet hatálya Balatonboglár Város Önkormányzata által fenntartott intézményekre,
valamint az Önkormányzattal kötött szerződés alapján gyermekvédelmi feladatot ellátó más
szervezetekre terjed ki.
(5) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás, a
kollégiumi nevelés keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha a közoktatásról szóló
törvény4 alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetőleg térítési díj fizetési
kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik.
A gyermekek védelmének rendszere
3.§
(1) Az önkormányzat a gyermekek védelme, a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében biztosítja:
a) a gyermekvédelmi személyes gondoskodás
b) a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátása
feltételeit és forrásait.
II. FEJEZET
A GYERMEKVÉDELMI SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
Általános szabályok
4.§
(1) A személyes gondoskodás igénybevétele - ha a Gyvt. másként nem rendelkezik önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője ( a továbbiakban: kérelmező)
kérelmére történik.
(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló
kérelmét a Polgármesteri Hivatal gyámügyi és gyermekvédelmi feladatokat ellátó irodájához
( a továbbiakban: illetékes iroda), valamint az 5.§. (3) bekezdésében meghatározott intézmény
vezetőjéhez nyújthatja be.
A gyermekjóléti alapellátások
5.§
(1) A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség
megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése illetve a gyermek családjából
történő kiemelésének megelőzése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi,
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.
(2) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a)5 gyermekjóléti szolgáltatás;
b) gyermekek átmeneti gondozása;
c) gyermekek napközbeni ellátása keretében:
1) bölcsőde,
4
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2) óvoda,
3) iskolai napközis foglalkozás.
6
(3) A gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat a Balatonboglár-Ordacsehi
Települések Platán Alapszolgáltatási Központja, valamint a Balatonboglár Városi
Önkormányzat által fenntartott bölcsőde, óvoda, és általános iskolai napközi ( a továbbiakban:
intézmény) közreműködésével biztosítja.
.
A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás
6.§
(1)7 Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Balatonboglár-Ordacsehi
Települések Platán Alapszolgáltatási Központja útján biztosítja.
(2) A gyermekjóléti szolgálat nevelési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a Gyvtben meghatározottak szerint, együttműködve a gyermekvédelemmel foglalkozó más
intézménnyel, szervezetekkel, és személyekkel.
Gyermekek átmeneti gondozása
7.§8
A gyermekek napközbeni ellátása
8.§
Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. §.-ában meghatározottak
szerint bölcsőde, óvoda, általános iskolai napközi keretében szervezi meg.
A jogosultak érdekvédelme
9.§
(1) A bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmére 4 tagú Érdekképviseleti
Fórumot (a továbbiakban: fórum) kell létrehozni.
(2) A fórum tagjai:
a) az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy más törvényes képviselői
közül
2 fő
b) az intézmény dolgozói közül
1 fő
c) a fenntartó képviseletében a polgármester által ezzel megbízott
védőnő
1 fő
(3) A fórum testületként működik. A megválasztott, illetve megbízott tagok maguk közül
választják meg a vezetőjét.
(3) A fórum alkalomszerűen működik, összehívásáról a vezető gondoskodik.
(4) A fórum döntéseit a tagok többségének egyetértésével hozza meg, melyhez a tagok
többségének jelenléte szükséges.
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(5) A fórum feladatai:
a) megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat,
b) dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben,
c) intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, az intézmény szakmai ellenőrzését
ellátó megyei gyámhivatalnál, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél,
d) véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a gyermeket érintő ügyekben,
e) javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett
szolgáltatások tervezéséről, működéséről, valamint az ebből származó bevételek
felhasználásáról,
f) egyetértési jogot gyakorol az intézmény házirendjének jóváhagyása tekintetében.
(6) A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek
védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek panasszal élhetnek a fórumnál:
a) az intézményi ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,
b) a gyermeki jogok sérelme, valamint
c) az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén.
(7) A fórum a hozzá benyújtott panaszt megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről 15
napon belül tájékoztatást ad.
(8) Ha a panaszt tevő a vizsgálat eredményével, illetve a megtett intézkedéssel nem ért
egyet, vagy a vizsgálat eredményéről 15 napon belül nem kap értesítést, a panasz orvoslása
érdekében Balatonboglár Város Önkormányzatához, vagy a Somogy Megyei Gyámhivatalhoz
fordulhat.
Térítési díjak
10.§9
(1) A gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekek napközbeni ellátását biztosító
intézményekben a bölcsődei gondozásért és az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(2) Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület külön rendeletben határozza meg. Az
intézményi térítési díjról az ellátási területen élő lakosságot a jegyző a helyben szokásos
módon tájékoztatja.
11.§
(1) A személyi térítési díjat az adott intézmény vezetője állapítja meg az intézményi térítési
díj egy napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma,
továbbá a Gyvt-ben meghatározott normatív kedvezmények, valamint az (5) és (6) bekezdés
alapján megállapított egyéni kedvezmények figyelembevételével.
(2)10 Amennyiben a térítési díj fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó nettó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a alatt van, kérelmére
a Humánpolitikai Bizottság a normatív kedvezményen felül a térítési díj 100 %-áig terjedő
egyéni kedvezményt állapíthat meg.
(3)11 Amennyiben a térítési díj fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó nettó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át eléri, de a 100 %-át
nem haladja meg, kérelmére a Humánpolitikai Bizottság a normatív kedvezményen felül az
intézményi térítési díj 75 %-áig terjedő egyéni kedvezményt állapíthat meg.
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(4)12 Amennyiben a térítési díj fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó nettó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át eléri, de a 110 %át nem haladja meg, kérelmére a Humánpolitikai Bizottság a normatív kedvezményen felül az
intézményi térítési díj 50 %-áig terjedő egyéni kedvezményt állapíthat meg.
(5)13 Ingyenes ellátást kell biztosítani, ha a térítési díj fizetésre kötelezett jövedelemmel
nem rendelkezik.
12.§
(1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás
igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a normatív kedvezmények
figyelembe vételével megállapított személyi térítési díjról.
(2)14 Ha a kötelezett a normatív kedvezmények figyelembe vételével megállapított
személyi térítési díj összegével nem ért egyet, vagy a normatív kedvezményeken túl annak
további csökkentését vagy elengedését (egyéni kedvezmény) kéri, az értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül kérelmet nyújthat be a Polgármesteri Hivatalhoz. A személyi térítési
díj mértékéről, illetőleg az egyéni kedvezményről a Humánpolitikai Bizottság határozattal
dönt. Az egyéni kedvezmény megállapítása esetén az a tárgyhónapra fizetendő térítési díjra is
érvényes. Az egyéni kedvezményre való jogosultságot a Humánpolitikai Bizottság évente
egyszer, illetőleg a kérelmező jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett jelentős változásnak a
tudomására jutása esetén szükség szerinti gyakorisággal felülvizsgálja.
(3) A személyi térítési díjat egyhavi időtartamra előre kell megfizetni.
(4)15 Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel
felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az
intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévenként tájékoztatja a
polgármestert. A térítési díjhátralék behajtásáról a polgármester intézkedik.
III. FEJEZET
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás16
13.§17
14.§18
15.§19
16.§20
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17.§21
18.§22
19.§23
20.§24
21.§25
22.§26
Törölt alcím27
23.§28
24.§29
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25.§
(1) E rendelet – a 2.§ (2) bekezdése kivételével - 2004. január 1. napján lép hatályba.
(2) A 2.§ (2) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő
csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép
hatályba.
(3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Amennyiben
az e rendelet hatálybalépése előtt indult ügyben a kérelem benyújtásakor hatályos rendelet a
kérelmező számára kedvezőbb szabályokat tartalmaz, az ügy elbírálására a kérelem
benyújtásakor hatályos szabályokat kell alkalmazni.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Balatonboglár Város Képviselő-testületének a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/1998. (V.04.) számú rendelete, valamint az azt
módosító 24/2001. (V.1.) számú, 15/2002. (V.31.) számú, 12/2003. (V.14.) számú rendelete
hatályát veszti.

Dr. Kovács Miklós
polgármester
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Kihirdetve:
Balatonboglár, 2003. december 29.

Dr. Illyés Erzsébet
jegyző
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1. számú Függelék a 35/2003.(XII.29.) KT. számú rendelethez
Az Európai Szociális Kartát megerősítő államok (23 állam):
1. Ausztria
2. Belgium
3. Ciprus
4. Dánia
5. Egyesült Királyság
6. Finnország
7. Franciaország
8. Görögország
9. Hollandia
10. Izland
11. Írország
12. Lengyelország
13. Luxemburg
14. Magyarország
15. Málta
16. Németország
17. Norvégia
18. Olaszország
19. Portugália
20. Spanyolország
21. Svédország
22. Szlovákia
23. Törökország

