
 

 

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
         7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete 
                                      a gyermekvédelem helyi szabályozásáról  
 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében, a 29. § (1) 
és (2) bekezdésében, a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
                                                                                                                      
 
 

I. Fejezet 
 

A rendelet célja 
                                                                      1.§ 
A rendelet célja, hogy Tar Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 
illetékességi területén megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az 
önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 
érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzőséről és 
megszűntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi 
gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 

 
                                                              A rendelet hatálya 
                                                                       2.§ 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Tar község közigazgatási területén lakóhellyel vagy  
tartózkodási  hellyel rendelkező, s életvitelszerűen a községben tartózkodó 
a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1)  
bekezdés b) pontjában meghatározott személyekre. 
 

A gyermekek védelmének rendszere 
                                                                        3.§ 
 
 (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszűntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység.  
                                                                                                                                            
(2) A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, 
illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol 
igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

 



 

 

      (3) Az önkormányzat a gyermekvédelem helyi rendszere keretében az alábbi ellátásokat 
biztosítja: 
       a) Pénzbeli és természetbeni ellátások 
                   aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
                   ab) gyermekétkeztetés,  
 aba) intézményi gyermekétkeztetés, 
                          abb) ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, 
                          abc) szünidei gyermekétkeztetés. 
 

                  b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 
                   ba) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, 
                   bb) gyermekek napközbeni ellátása. 
 
                                                       Eljárási rendelkezések 
                                                                    4.§ 
 
(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások 
megállapítására irányuló kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő a Szurdokpüspöki 
Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén terjesztheti elő. 
 
(2) A 4.§ (1) bekezdésben meghatározott ellátások megállapítását, nevelési, oktatási 
intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény (személy), 
illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. 
 
 (3) Havonta rendszeresen folyósított pénzellátás esetén, a támogatásban részesülő a 
támogatás alapjául szolgáló körülményekben bekövetkezett változásokat 15 napon belül 
köteles bejelenteni a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén.  
 
(4) Az eljárás során az adatkezelésről és adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. tv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(5) Az eljárás során a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal által rendszeresített 
nyomtatványokat kell alkalmazni. 
 
                                                                   II. Fejezet 
 
                                          1.Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 
                                          Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
                                                                       5.§ 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  jegyzői hatáskörben  a Gyvt. 19.-20.§-a,   
továbbá a 20/A. § és a 20/B. §-ok alapján kerül megállapításra. 
 
 
 
 
 
 
                                



 

 

                                                          Gyermekétkeztetés 
 
Intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 
                                                                      6.§ 
 
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 az konyhát üzemeltető  intézményi étkeztetésre vonatkozó  
szabályzata az irányadó. 
                                                                        
                                                    Szünidei gyermekétkeztetés 
                                                                       7.§ 
 
 (1)Természetbeni ellátásként az önkormányzat – a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a.) pontjában  
foglalt gyermekeken kívül – nyári szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes  
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést azon , óvodai és általános vagy  iskolával tanulói  
jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek  
részére, aki Tar községben lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik és  
életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyi él, ingyenesen biztosítja.  
 
(2) A nyári szünidei étkeztetés, óvodában a nyári szünetben tartott nevelési nélküli  
napokon,általános  iskoláskorúak részére a nyári tanítási szünet időtartama alatt, valamennyi  
munkanapon a déli meleg főétkezés helyben fogyasztással történő formájában vagy elvitel 
formájában  kerül megszervezésre.  
 
(3)A nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a gyermek más településen  
történő táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén az adott gyermek tekintetében  
a (2) bekezdésben meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet.  
 
(4) A jegyző írásban tájékoztatja a  7.§ (1) bekezdés szerinti azon rendszeres gyermekvédelmi 
 kedvezményben  részesülő gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét (továbbiakban:  
 jogosult) akinek jogosultsága a gyermeke tekintetében az adott év május 1.  napján fennáll, a  
nyári szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének  lehetőségéről, az  
igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés  biztosításának időtartamáról,  
helyszínéről és  módjáról minden év május 15-ig. A tájékoztatással egyidőben a jogosult  
részére a nyári szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges e célra rendszeresített  
formanyomtatványt is meg kell küldeni. 
 
(5) Ha a jegyző a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát az  
adott év május 1-je és augusztus 15-e között állapította meg, a rendszeres gyermekvédelmi  
kedvezmény megállapításával egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat a (4) bekezdésben  
foglaltakról.  
 
(6) A jegyző a nyári szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálja, hogy a szünidei  
gyermekétkeztetés megkezdésekor a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre  
való jogosultsága az azt megállapító határozat alapján fennáll-e. Ha a gyermek rendszeres  
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a nyári szünidei gyermekétkeztetés  
megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt, azt a nyári szünidei étkeztetés teljes ideje  



 

 

alatt fennállónak kell tekinteni. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek nem jogosult a  
szünidei gyermekétkeztetésre, erről írásban értesíti a szünidei gyermekétkeztetést igénylő  
szülő vagy más törvényes képviselőt.  
 
(7) A szünidei gyermekétkeztetést igénylő szülő vagy más törvényes képviselő köteles 5  
nappal korábban bejelenteni, ha a gyermek a szünidei étkeztetést a kérelemben foglaltaktól  
eltérően kívánja igénybe venni. 
 
 

2.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

Családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás  
8.§1 

 
(1) A Szurdokpüspöki Község Önkormányzatának család- és gyermekjóléti szolgálata (a 
továbbiakban: szolgáltató) szervezési szolgáltatási és gondozás feladatokat végez. 

 
    (2) A szolgáltató feladatai különösen: 
 

 a) a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, 
 b) a gyermekek jogairól, a részükre biztosítható támogatásokról való tájékoztatás, az    
ezekhez való hozzájutás segítése,  
c)a védelembe vett gyerekek gondozási – nevelési tervének elkészítése, 
d)a nevelési – oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak segítése, 
e)felkérésre környezettanulmány készítése. 
 

      (3) A szolgáltatás térítésmentes. 
 
      (4) Az önkormányzat a szolgálat működtetését külön jogszabályban meghatározott képesítési 

előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja. 
 

 
Gyermekek napközbeni ellátása 

9.§ 
 

      (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek 
életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi meg 
azok számára, akinek napközbeni ellátásáról a szüleik munkavégzésük, egészségi állapotuk, 
vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. 

 
      (2) A gyermekek napközbeni ellátásának formái: óvoda 
 

 
A térítési díjak 

                                                                         10.§ 
 
(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe 
tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 

                                                
1 Módosította: 7/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. március 1-től. 



 

 

 
(2) A fizetendő térítési díjat külön rendelet tartalmazza. 
 
 
                                                                  III. Fejezet 

        
                                                                Záró rendelkezések 
                                                                            11.§ 
 
       (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 (2) A hatályba lépésével egydejűleg hatályát veszti Tar Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének  10/2005. ( XI. 18.) önkormányzati rendele a gyermekvédelem helyi 
szabályozásáról.   

 
 
 
 
            Turopoli Zsolt sk.                          Molnárné dr. Kontra Bernadett sk. 
                  polgármester                                                     jegyző 

 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. február 28. 
 
 
Molnárné dr. Kontra Bernadett  
jegyző 


