
Bükkszentkereszt község képviselő testületének  

20/2019 (XI.26) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

végrehajtásának helyi szabályairól 

 

Bükkszentkereszt Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban Gytv.) 18.§. (2) bekezdésében, 29.§.(1) bekezdésében, 131 § (1) bekezdésében 

és 147.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésének 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

                    

Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

1.§. 

A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak megfelelően segítse a szülőket a 

gyermekükről való gondoskodásban, elősegítse a gyermekek családban történő nevelkedését. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2.§. 

 

E rendelet hatálya kiterjed a Bükkszentkereszt község területén lakó, illetve tartózkodó a 

Gyvt. 4.§-ában meghatározott személyekre. 

 

 

A gyermekek védelmének rendszere 

 

3.§. 

 

1. Az önkormányzat a gyermekek védelmét a (2) bekezdésben meghatározott személyes 

gondoskodást nyújtó ellátással biztosítja. 

 

1. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás: 

Gyermekjóléti Szolgálat 

 

1. Az önkormányzat a feladat ellátását az alábbi intézményeken keresztül biztosítja: 

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Családsegítő 

Szolgálata keretein belül biztosítja a gyermekjóléti alapellátásokat (gyermekjóléti szolgálat) 



 

Eljárási rendelkezések 

 

4 §. 

 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgálat igénybevétele önkéntes, 

az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A gyermekjóléti szolgálat 

szolgáltatásait a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény 

Családsegítő Szolgálata Vezetője által kijelölt családgondozónál lehet igénybe venni, illetve 

annak szükségét jelezni. 

 

Gyermekjóléti Szolgálat 

 

5.§. 

 

(1) Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény 

Családsegítő Szolgálata szervezetében önálló szakmai egységként működő 

gyermekjóléti szolgálat összehangolva a település gyermekeit ellátó egészségügyi és 

közoktatási intézményeivel, szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 

(2) A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, 

családban történő nevelésének elősegítése. Folyamatosan figyelemmel kíséri a 

településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Veszélyeztető és 

krízis helyzetet észlelő és jelző rendszert működtet. A gyerekkel és családjával végzett 

szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése érdekében ellensúlyozza a 

családban jelentkező működési zavarokat, elősegíti a családi konfliktusok megoldását. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

 

6.§.
1
 

 

 (1) A gyermekek napközbeni ellátásáról az önkormányzat maga gondoskodik 

a)      óvoda, 

c)      bölcsőde 

fenntartásával. 

 

(2) Az intézményvezetők a fizetendő személyi térítési díj megállapításáról a Gyvt-ben 

meghatározottak szerint saját hatáskörben döntenek.” 

 

 

6/A §
2
 

Bölcsőde 

 

 

                                                           
1
 módosította a 3/2021 (III.5) Önkormányzati rendelet, hatályba lép 2021. április 1.  

2
 módosította a 3/2021 (III.05) Önkormányzati rendelet, hatályba lép 2021. április 1 



(1) Az önkormányzat a bölcsődei ellátást az önálló költségvetési szervként működő 

Bükkszentkereszti Bölcsőde fenntartása útján biztosítja. 

 

(2) A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes - ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik -, az 

ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik. 

 

(3) A bölcsődei ellátásra vonatkozó felvétel iránti kérelmet az intézményvezető által 

meghirdetett beiratkozási időszakban, az év közbeni soron kívüli felvétel iránti kérelmeket az 

ellátási év során a bölcsőde intézményvezetőjénél írásban kell előterjeszteni a 

jogszabályokban, és a beiratkozási szabályzatban meghatározott igazolások benyújtásával, 

bemutatásával és nyomtatványok kitöltésével. Az igénybevételt megelőzheti a gyermek 

lakóhelyén végzett – az ellátást igénybe vevő életkörülményeinek, szociális helyzetének 

megismerésére irányuló – családlátogatás. A bölcsődei ellátás csak jelen rendeletben és a 

felvételi szabályzatban szabályozott felvételi eljárást követően nyújtható, a Gyvt. 29. § (2) 

bekezdés c) pontjára figyelemmel külön eljárás lefolytatására nincs lehetőség. Soron kívüli 

ellátás biztosítható a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése esetén. 

(4) A Gyvt. 41.§ (1) – (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével és a Gyvt. 43.§ (3) 

bekezdése szerint a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni 

a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem 

benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll - 

aa)                a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermeket, 

ab)                a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és 

b)   a védelembe vett gyermeket, 

c)   azt a gyermeket, akinek szülője, gondozója orvosilag igazolt betegsége 

miatt, vagy szociális helyzete miatt az ellátást biztosítani nem vagy csak részben 

tudja, 

d) azt a gyermeket, akinek megfelelő testi szellemi fejlődése biztosítása 

érdekében a bölcsődei ellátásra szüksége van, 

e)   akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel. 

 

(5) A szülő munkavégzésére tekintettel kért bölcsődei elhelyezés esetében a bölcsődei ellátás 

csak a munkáltatói igazolás/munkáltatói szándéknyilatkozat bemutatása után kezdhető meg. 

 

(6) A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt a Gyvt. 41. § (1) - (2)bekezdésében és 

42/A. §-ában, valamint 43.§ (3) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével. 

 

(7) Amennyiben a bölcsőde létszámkerete betelt, a kérelmeket az érkezésük sorrendjében kell 

nyilvántartásba venni, a nyilvántartásba vételről a kérelmezőt írásban értesíteni kell. 

 

(8) A bölcsődei felvételről az intézményvezető értesíti a kérelmezőt, és a solgáltatás 

megkezdésekor a szülővel (törvényes képviselő) a Gyvt-ben meghatározottak szerint írásbeli 

megállapodást köt. A megállapodás megkötésekor a bölcsődei szolgáltatással kapcsolatban a 

szülő (törvényes képviselő) tájékoztatást kap, amelynek megismeréséről írásban nyilatkozik a 

megállapodás aláírásával. 

 



(9) Ha az ellátást igénylő személy törvényes képviselője az ellátás igénybevételéről szóló 

intézményvezetői döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon 

belül a Polgármesternek címzett, a Bükkszentkereszt Község Önkormányzatához benyújtott 

írásbeli kérelmet adhat be. 

 

(10) A bölcsődei ellátás megszűnik: 

a)   Ha a gyermek 

aa) a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott 

év augusztus 31-én, 

ab) a harmadik életévét szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a 

következő év augusztus 31-én, ha a szülő/törvényes képviselő nyilatkozik 

arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás 

keretében kívánja megoldani, (Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de 

testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, 

és óvodai  jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében 

gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő 

augusztus 31-éig.), 

ac) sajátos nevelési igényű, annak az évnek az augusztus 31. napján, 

amelyben a hatodik életévét betölti, 

ad) bölcsőde orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt 

bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi 

gyermek egészségét. A bölcsődeorvos szakvéleménye kialakításához más 

szakemberek (gyógypedagógus, pszichológus, kisgyermeknevelő stb.) 

véleményét is kikéri. 

ae) szülője/törvényes képviselője munkaviszonya megszűnik és egy hónap 

múlva sem tud munkáltatói igazolást hozni, 

af) a bölcsődei ellátást rendszeresen (10 napot meghaladóan) nem veszi 

igénybe és a szülő/törvényes képviselő a gyermek távolmaradását orvosi 

igazolással nem tudja igazolni, a bölcsődevezető javaslatára az igazgató 

döntése alapján. 

b)   a határozott idejű elhelyezés esetén megjelölt időtartam, illetve 

meghosszabbított időtartam elteltével, 

c)   a jogosultsági feltételek megszűnésével, 

d) a bölcsőde házirendjének súlyos és ismételt megszegése esetén, 

e)   ha az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn, 

f)    az ellátott szülője/törvényes képviselője kérésére, bejelentése alapján, 

g)   az ellátott másik bölcsődébe/családi bölcsődébe/óvodába történő felvétele 

esetén, 

h) az ellátott szülője/törvényes képviselője nem tesz eleget a személyi térítési díj 

fizetési kötelezettségének, és azért a működtető a megállapodást azonnali hatállyal 

felmondja. 

 

(11) Az ellátás megszűnéséről az intézményvezető értesítést küld a szülőnek (törvényes 

képviselőnek). 

 

(12) A bölcsődei ellátásért térítési díjat kell fizetni. A bölcsődei gondozás térítési díja 450,- 

Ft/nap/gyerek. A bölcsődei étkeztetés térítési díját a gyermek- és szociális étkeztetés térítési 

díjáról szóló 19/2020 (XI.26) Önkormányzati Rendelet rendelkezik. 

 



 

7.§.
3
 

 

(1)Az óvodai, általános iskolai napközbeni ellátás igénybevételére a közoktatásról szóló 2011. 

évi CXC törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(2) Az óvodai, és általános iskolai napközbeni ellátások keretében biztosítottak közül az 

étkezésért kell térítési díjat fizetni. a gyermek- és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 

19/2020 (XI.26) Önkormányzati Rendelet alapján.   

 

 

 

                                                           Záró rendelkezések 

 

                                                                       8 §. 

 

 (1) Ez a rendelet 2020. január 1-én lép hatályba.  

 

(2)  Hatályát veszti a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény végrehajtásának helyi szabályairól 

szóló 24/2013(XII.13) önkormányzati rendelete. 

 

 

                                  

           Solymosi Konrád Ferenc sk.                       dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta sk. 

               polgármester                                                                jegyző     

 

                                                           
3
 módosította a 3/2021 (III.5) Önkormányzati rendelet, hatályba lép 2021. április 1 

 


