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VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2013.( XII.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL 

 
Vének Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 
151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

 
A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA, ELLÁTÁSI FORMÁK 

1. § 
 
A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák 
alkalmazásához – a helyi sajátosságokat figyelembe véve – a feltételrendszert és eljárásokat 
szabályozza. 
 

2. § 
 
(1) A rendelet területi hatálya Vének község közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya a Gyvt. hatálya alá tartozó személyekre terjed ki. 

 
3. § 

 
A gyermekek védelmét az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:  

a) gyermekjóléti szolgáltatás,  
b) gyermekek napközbeni ellátása, 
c) gyermekek átmeneti gondozása.  
 

 
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
4. § 

 
(1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat keretében társulási megállapodás alapján biztosítja. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.  
 

Gyermekek napközbeni ellátása  
5. § 

 
(1) Az önkormányzat a Gyvt. 151§ (2) bekezdésében meghatározott étkeztetést  feladat-
ellátási szerződés keretében  a kisbajcsi Nefelejcs Naköziotthonos Óvodában, valamit az állami 
intézményfenntartó által fenntartott Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola oktatási intézményben biztosítja 
. 
(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezésért intézményi térítési díjat 
kell fizetni. Az intézményi térítési díjak mértékét megállapodás alapján Kisbajcs Község 
Önkormányzata, mint gesztorönkormányzat, külön rendeletben állapítja meg 
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. 
(3)  A gyermek egyéni rászorultsága alapján a polgármester a személyi térítési díjat 
mérsékelheti, ha 
a) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét vagy 
b) a szülő egyedül neveli gyermekét vagy 
c) a család – átmenetileg – létfenntartási gondokkal küzd (különösen szülő váratlan 
munkanélkülisége, betegség, természeti kár bekövetkezése miatt).  
 
(4)  A kedvezmény mértéke: 
a) amennyiben a gyermek nem jogosult a Gyvt. 151. § (5) bekezdése alapján normatív 
kedvezményre, a személyi térítési díj teljes egészében elengedhető, 
b) amennyiben a gyermek a Gyvt. 151. § (5) bekezdése alapján 50% normatív kedvezményre 
jogosult, az egyéni rászorultság alapján nyújtott kedvezmény legfeljebb a személyi térítési díj 
további 50%-áig terjedhet. 
 
(5)  A polgármester által biztosított intézményi térítési díjkedvezményt az önkormányzat az 
intézménye részére térítményezi. 
 

Gyermekek átmeneti gondozása 
6. §. 

 
A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat főállású (részfoglalkozású) vagy társadalmi 
gondozóval, illetve más önkormányzatokkal társulás útján biztosítja. 
 

 
7. § 

 
Személyes gondoskodás iránti kérelmet előterjeszteni a  Kisbajcsi Közös Önkormányzati 
Hivatalnál, a gyermek veszélyeztetésére utaló jelzést tenni közvetlenül a családgondozónál lehet.  
 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8. § 
 
(1)  A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

(2)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vének Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2010. (IX.03.) 
önkormányzati rendelete, valamint Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2011. (X.13.) önkormányzati rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
6/2010. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

 
Kiss Tamás dr. Burányi Bernadett 
Polgármester jegyző 

 
Kihirdetve: Vének, 2013. december 6. 
 
        dr. Burányi Bernadett 
         jegyző 


