
Szécsény Város Önkormányzata 
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2007.(III.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Szécsény  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  foglalt  eredeti  jogalkotó  hatáskörében,  a  szociális  igazgatásról  és  szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és
a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  18.  §  (1)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján, a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:1 

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

A rendelet hatálya
1. §2 

A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.

A gyermekvédelmi támogatások rendszere
2. § 

(1) Pénzbeli ellátás:
-3

- óvodáztatási támogatás4

(2) Természetben nyújtott ellátás: 
-5

- óvodáztatási támogatás6

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás
b) gyermekek napközbeni ellátása

3. §7 

1 Módosította a 30/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-től.
2 Módosította a 30/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-től.
3 Hatályon kívül helyezte a 30/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. január 1-től.
4 Beiktatta a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. június 20-tól.
5 Hatályon kívül helyezte a 30/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. január 1-től.
6 Beiktatta a 16/2013.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. június 20-tól.
7 Hatályon kívül helyezte a 30/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. január 1-től.



II. FEJEZET 
Pénzbeli ellátás

4. §8 

Természetben nyújtott ellátások
5. §9

Óvodáztatási támogatás10

5/A. §

(1) Első  alkalommal  nyújtott  óvodáztatási  támogatás  pénzbeli  támogatás  helyett
természetbeni  támogatás  formájában  is  nyújtható  a  szülőnek  gyermeke  részére,  az
óvodavezető  javaslata,  vagy  a  szülő  kérelme  alapján.  A  kérelem  a  rendelet  1.  sz.
mellékletét képezi.

(2) Az óvodáztatási támogatás természetben különösen az óvodás gyermekek ruházatának és
óvodai felszerelésének formájában nyújtható.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti Szolgáltatás
6. §

(1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató
Központ11 útján Társulási Megállapodás szerint látja el.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

(3) A szolgáltatás a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, és a Gyvt. 17. § (1) és (2)
bekezdésében felsoroltak jelzése alapján nyújtható.12 

(4) A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családsegítő szolgálat
vezetőjénél lehet.

(5) Az ellátás biztosítását a családsegítő szolgálat vezetőjének intézkedése alapozza meg.

Gyermekek napközbeni ellátása 

Bölcsődei ellátás 
7. §

(1) A bölcsőde,  mint  személyes  gondoskodást  nyújtó  intézmény,  biztosítja  a  családban
nevelkedő  3  éven  aluli  gyermekek  napközbeni  ellátását,  szakszerű  gondozását  és
nevelését azok számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük
vagy egyéb ok miatt napközben ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

8 Hatályon kívül helyezte a 30/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. január 1-től.
9 Hatályon kívül helyezte a 30/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. január 1-től.
10 Beiktatta a 27/2008.(XII.17.) rendelet. Hatályos: 2009. január 1-tól.
11 Intézmény megnevezését módosította a 30/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-
től.
12 Módosította a 30/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. január 1-től.

2



(2) Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még
nem érett az óvodai nevelésre a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető,
gondozható az önkormányzat fenntartásában működő bölcsödében.

(3) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló írásbeli kérelmet az intézmény vezetőjénél
lehet előterjeszteni.

(4) Bölcsődei ellátásban részesülhet elsősorban az a gyermek:
a) akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van

szüksége vagy,
b) akiről  szülője,  nevelője,  gondozója  munkavégzése,  tartós  betegsége,  szociális

helyzete miatt nem tud gondoskodni,
c) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három

vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási
segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül.

(5) Megszűnik a bölcsődei ellátás:
a) a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek 3. évét betöltötte,
b) a (2) bekezdésben foglalt esetben, ott megjelölt időponttal,
c) ha a szülő vagy más törvényes képviselő az ellátás megszüntetését kéri.

(6) Meg kell szüntetni a bölcsődei ellátást a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint, ha
a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartás-
zavara veszélyezteti a többi gyermek egészségét.

(7) Meg lehet szüntetni a bölcsődei ellátás:
a) ha  a  térítési  díj  fizetésére  kötelezett,  a  díjfizetési  kötelezettségének  felszólítás

ellenében  sem  tesz  eleget,  s  ez  által  legalább   3  hónapos  díjfizetési  hátraléka
keletkezett,

b) ha a gyermek az ellátást folyamatosan legalább 4 hétig - alapos indok nélkül - nem
veszi igénybe.

(8) Nem  szűnik  meg,  illetve  nem  lehet  megszüntetni  a  bölcsődei  ellátást,  ha  az
igénybevételre védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt vagy más törvényes
képviselőt, kivéve a (7) bekezdésben foglalt esetet.

(9) A bölcsődei ellátás igénybevételét - (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az
intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg.
Amennyiben az intézmény vezetője a bölcsődei ellátás igénybevételéről nem intézkedik,
a  kérelmet  haladéktalanul  megküldi  az  önkormányzat  Egészségügyi  és  Szociális
Bizottságának, amely átruházott hatáskörben dönt az ellátás igénybevételéről.

Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás
8. §13

Térítési díj

13 Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2017. március 30-tól.

3



9. §

(1) A bölcsődei ellátás, illetve az óvodai 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
díját  a  képviselő-testület  évente  egy  alaklommal  rendeletben  határozza  meg.  Az
intézményi térítési díjról a jegyző a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot. 
A  térítési  díj  mértékét  a  képviselő-testület  állapítja  meg,  melyet  külön  rendelet
tartalmaz. 

(3)   Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó
összege. 

(4) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg az intézményi térítési díj egy
napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma és
a  normatív  kedvezmények  figyelembevételével,  erről  az  ellátás  megkezdésekor,  de
legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet.      

 (5) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, vagy annak normatív
kedvezményen, illetve egyéni kedvezményen túl további csökkentését kéri, az értesítést
követő  8  napon  belül  a  képviselő-testülethez  fordulhat.  A  kérelemről  átruházott
hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. 

Záró rendelkezések
10. §

(1) E rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba. 

(2) Egyidejűleg  hatályát  veszti  Szécsény  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének
22/2003.(X.30.)  számú  rendelete  Szécsény  Város  szociális  és  gyermekvédelmi
támogatások  ellátási  rendjéről,  valamint  az  ezt  módosító  1/2004.(I.27.),  a  4/2004.
(II.17.), a 10/2004.(IV.20.), a 21/2005.(VIII.23.), a 27/2005.(X.18.) és a 11/2006.(V.23.)
számú rendelet. 

Szécsény, 2007. március 27.

polgármester jegyző

Alaprendelet kihirdetve: 2007. március 28.

Egységes szerkezetbe foglalva: 
Szécsény, 2017.március 29-én.
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