
Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2003. /VII.25./ számú rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről  

Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./, a 

12/2006. /XII.15./, a 9/2010. /V.3./, a 21/2011. /12.21./, a 22/2012. /XII.31./, a 14/2013. 

/XII.30./ és a 13/2014. (XII.18.) számú rendeletekkel 

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 

által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, az önkormányzat 

által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet célja 

l .§  

A rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén - Gyvt-ben, a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. /VII.29./ 

Korm.rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

szóló 149/1997. /IX.10./ Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban- megállapítsa azokat 

az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek 

törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a 

gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszűntetéséről, a hiányzó szülői 

gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal 

felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 

A rendelet hatálya 

2.§1
 

E rendelet hatálya kiterjed a Söjtör községben élő, a Gyvt. 4. §-ában meghatározott 

személyekre. 

3.§2 

4.§3 

5. §4 

6. §5 

                                                           
1 Módosította: 14/2013. (XII.30.) Önk. rendelet 1. §-a Hatályos: 2014. január 1. napjától 
2 Hatályon kívül helyezte: 14/2013. (XII.30.) Önk. rendelet 6. § a) pontja Hatályát veszti: 2014. január 

1. napjától  
3 Hatályon kívül helyezte: 14/2013. (XII.30.) Önk. rendelet 6. § b) pontja Hatályát veszti: 2014. január 

1. napjától  
4 Hatályon kívül helyezte: 14/2013. (XII.30.) Önk. rendelet 6. § c) pontja Hatályát veszti: 2014. január 

1. napjától  
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7. §6 

8. §7 

Ellátási formák 

9.§8
 

9. § (1) Az önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátásokat biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgálat, 

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében 

ba) óvoda, 

bb) iskolai napközis foglalkozás. 

(2) Az ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat az 

alábbiak szerint biztosítja: 

a) óvoda   tekintetében   az   önkormányzat   által   fenntartott   saját   intézmény   (Söjtöri 

Óvoda) közreműködésével, 

b) az iskolai napközis foglalkozás tekintetében a Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola 

közreműködésével, 

c) a gyermekjóléti szolgálatot a Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás által 

fenntartott TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálata látja el. 

Gyermekjóléti Szolgálat 

10. § 

/1/ A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, az egészségügyi szolgáltatást 

nyújtók, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, a közoktatási intézmények, a 

rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti 

szállása, a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, valamint a jegyző, a 

gyámhivatal 

vagy bármely állampolgár - gyermek veszélyeztetettségére utaló -jelzése alapján végzi. 

A kérelmet előterjeszteni, illetve a jelzést megtenni a Polgármesteri Hivatalban, illetve a 

családgondozónál lehet. 

/2/ Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg. 

/3/ A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §-a határozzák meg. 

 

 

Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás 

                                                                                                                                                                                
5 Hatályon kívül helyezte: 14/2013. (XII.30.) Önk. rendelet 6. § c) pontja Hatályát veszti: 2014. január 

1. napjától  
6 Hatályon kívül helyezte: 14/2013. (XII.30.) Önk. rendelet 6. § d) pontja Hatályát veszti: 2014. január 

1. napjától  
7 Hatályon kívül helyezte: 14/2013. (XII.30.) Önk. rendelet 6. § e) pontja Hatályát veszti: 2014. január 

1. napjától  
8 Módosította: 14/2013. (XII.30.) Önk. rendelet 2. §-a Hatályos: 2014. január 1. napjától 
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11. §9
 

Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Térítési díj 

12. § 

/1/ A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért 

térítési díjat kell fizetni. 

/2/ A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe 

tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 

/3/10Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal határozza meg. 

A térítési díjat e rendelet melléklete tartalmazza. 

/4/ A gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj rászorultsági alapon kérelemre 

50 %-kal csökkenthető, ha a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 50 %-át. 2003. Évben ez az összeg 10.900,- Ft/fő. 

/5/ az 141 bekezdésben foglaltak alapján a csökkentett személyi térítési díj az adott tanítási, 

nevelési év végéig állapítható meg. 

/6/ Gyermekétkeztetés esetén a gyermek és a tanuló nappali rendszerű oktatásban történő 

részvételéig 

- a rendszeres támogatásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj  
50 %-át, 

- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át 

normatív kedvezményként kell biztosítani. 

/7/ A személyi térítési díjat gyermekétkeztetés esetén egy havi időtartamra előre kell 

megfizetni. 

/8/ A személyi térítési díj megfizetése alól mentesíthető a kötelezett ,- elengedhető a díj - 

amennyiben a gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére védelembe vételi eljárás 

során kötelezték a szülőt, vagy más törvényes képviselőt, s az /5/ bekezdésben foglalt 

feltételek fennállnak. 

/9/ Az /5/ bekezdésben foglalt esetben a jövedelem számításánál irányadó időszak a havonta 

mérhető jövedelmeknél a megelőző 3 hónap, egyéb jövedelmeknél egy év. 

Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. §. /4/ bekezdésében foglaltakat kell 

alkalmazni. 

/10/11  

/11/12  

 

Záró rendelkezések 

                                                           
9 Módosította: 14/2013. (XII.30.) Önk. rendelet 4. §-a Hatályos: 2014. január 1. napjától 
10 Módosította: 14/2013. (XII.30.) Önk. rendelet 3. §-a Hatályos: 2014. január 1. napjától 
11 Hatályon kívül helyezte: 14/2013. (XII.30.) Önk. rendelet 6. § f) pontja Hatályát veszti: 2014. január 

1. napjától  
12 Hatályon kívül helyezte: 14/2013. (XII.30.) Önk. rendelet 6. § f) pontja Hatályát veszti: 2014. január 

1. napjától  
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13. § 

/1/ E rendelet 2003. augusztus 1. napján lép hatályba. 

/2/ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. törvény, továbbá a 

149/1997. /IX.10./ és a 133/1997. /VII.29./ számú Kormány rendeletben foglaltakat kell 

alkalmazni. 

/3/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület 7/1999. 

/IV.30./, a 9/2000. /V.25./, a 2/2001./II.16./, 14/2001./XI.30./ és a 3/2003./II.17./ számú 

rendeletei. 

 

 

 

          Tamás Kálmánné sk.    Makkos István sk. 

             polgármester              jegyző 

 Kihirdetve: 2003. július 25. 

      Makkos István jegyző sk. 
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Melléklet13,14,15,16 a 12/2003. (VII.25.) önkormányzati rendelethez 
 

 

 

 

 

Intézményi térítési díjak 

 

(azonos az előállított étel nyersanyagköltségével) 

 

 

 

1. Általános Iskola, Napközi Otthon: 

 

    Egész napos ellátás, napi háromszori étkezéssel    399,- Ft 

    Részétkezés, tízórai-ebéd, ebéd-uzsonna     325,- Ft 

    Menza (csak ebéd)        263,- Ft 

 

 

2. Napközi-otthonos Óvoda: 

 

    Egész napos ellátás, napi háromszori étkezéssel    272,- Ft 

 

 

A térítési díjak az Áfát nem tartalmazzák. 
 

 
 

 

 

                                                           
13 Módosította: 21/2011. (XII.21.) Önk. rendelet 1. §-a     Hatályos: 2012. január 1. napjától 
14 Módosította: 22/2012. (XII.31.) Önk. rendelet 1. §-a     Hatályos: 2013. január 1. napjától 
15 Módosította: 14/2013. (XII.30.) Önk. rendelet 5. §-a Hatályos: 2014. január 1. napjától 
16 Módosította: 13/2014. (XII.18.) Önk. rendelet 1. §-a Hatályos: 2015. január 1. napjától 


