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Sárpilis Község Képviselő-testületének  
…../2013 (…..) önkormányzati rendelete 

 
A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról  

 
 

Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a 
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 8. pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 14 § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében, és 
1997. évi XXXI. Törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendelet alkotja: 
 

 
I. fejezet 

 
 

Beiskolázási segély  
 

1.§. (1) Az önkormányzat beiskolázási segélyben részesíti a sárpilisi állandó lakhellyel 
rendelkező gyermeket:  

 
- 6 és 8 osztályos gimnázium nappali tagozatos tanulója, 
- speciális általános iskola tanulója 
- aki középforú iskolai végzettséget nappali tagozaton szerez 
- és aki felsőfokú oktatásban első alapképzésben vesz részt és kereső tevékenységet 
nem folytat  
 
      (2) A beiskolázási segély differenciált összegét a képviselő-testület évente június 
hónapban határozza meg. A keretösszeget az önkormányzat tárgyévi költségvetési 
rendelete tartalmazza.  
 
     (3) A segély megállapítása hivatalból történik, a szülő nyilatkozatának figyelembe 
vételével. A nyilatkozat tartalmazza a gyermek személyi azonosító adatait, valamint az 
iskola megnevezését és az évfolyamot, ahol a gyermek tanulmányait folytatja, 
valamint kezdi.  
 



   (4) Ha a gyermek iskolai tanulmányait mégsem kezdi meg szeptemberben, a 
beiskolázási segély összegét az önkormányzatnak vissza kell fizetnie.  
 

 
 

 
 
 

 
 

II. Fejezet  
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások  
 
 

Általános szabályok  
 
2.§. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 
– önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselő kérésére történik.  
 
(2) A körjegyző védelembe vétel során az ellátás kötelező igénybe vételét rendelheti 
el, ha a gyermek érdeke ezt indokolja.  

 
(3) Az önkormányzat a következő gyermekjólléti alapellátásokat biztosítja:  

 a) gyermekjólléti szolgálat  
 b) gyermek napközbeni ellátása keretében óvoda és iskola napközi. 
 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott alapellátások keretében tartozó szolgáltatások 
közül csak a gyermekétkeztetésért állapítható meg térítési díj.  

 
 
 

Gyermekjóléti szolgálat 
 

 
3. §. (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 
személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését.  

 
(2) A gyermekjóléti szolgálatszervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el.  

 
(3) A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgálatot Bátaszék  várossal létrehozott 
Társulás keretében biztosítja.  

 
 (4) A (3) bekezdésben foglaltak szerint létrehozott Társulásra vonatkozó részletes 
szabályokat az érintett önkormányzatokkal megkötött megállapodás tartalmazza.  

 



(5) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.  
 
 

Gyermekek napközbeni ellátása  
 

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

 
(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell 

biztosítani:  
 

(a) akinek testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó 
napközbeni ellátásra van szüksége  

(b) akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a 
családban három vagy több gyereket nevelnek, 

(c) akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem 
tud gondoskodni. 
 
 
 

Óvodai ellátás, általános iskolai napközis ellátás  
 

 
5.§. Az óvodai ellátásra, valamint az általános iskolai napközis foglalkozás 
igénybevételére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, valamint az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában elfogadott rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.  
 
6.§. (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosít gyermekétkeztetés szabályait 
kell alkalmazni:  
 

(a) az óvodában 
(b) az általános iskolában 

 
nyújtott étkeztetésre. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem 
veszi igénybe. 
 
 (2) Az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért kell 
térítési díjat fizetni.  
 
 (3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a képviselő-testület évente állapítja 
meg. Alapja, az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  

 
 
 (4) A személyi térítési díjat az intézményvezető (3) bekezdés szerinti napi összeg 
általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, 
valamint a 6.§. (1)-(2) bekezdésében meghatározott normatív kedvezmények 
figyelembevételével állapítja meg.  



Az intézmény vezetője a normatív kedvezményeken túlmenően további kedvezményt nem 
adhat.  
 
 (5) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő személyi térítési díjat havonta előre, 
a tárgyhónap 15. napjáig kell befizetni az intézmény élelmezésvezetőjének.  
 
 

7. §. (1) Az oktatási intézményekben történő gyermekétkeztetés esetén a gyermek (tanuló) 
nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig 
 

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

(b) három- vagy többgyerekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 
50-át, 

(c) tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 
50%-át 

kedvezményként kell biztosítani.  
A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.  
 
 (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott óvodás gyermek után az intézményi 
térítési díj további 50%-át kedvezményként kell biztosítani.  
 
 (3) Nem kell térítési díjat fizetni a kötelezettnek, amennyiben a gyermek napközbeni 
ellátásának igénybevételére védelembe vételi eljárás során kötelezték, kivéve ha a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapítottak meg.  
 
 (4) Szociális célú térítési díjkedvezményt állapíthat meg a polgármester a sárpilisi 
állandó lakcímmel rendelkező, nappali rendszerű általános iskola 1-4. osztályába járó tanuló 
számára, ha a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb 
nyugdíjminimum összegének 10%-át. E rendelet hatályba lépése időpontjában rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló a díjkedvezmény megállapítása 
szempontjából rászorulónak tekintendő.  
 
 (5) A szociális célú térítési díjkedvezmény jogszabályban vagy az önkormányzat éves 
költségvetési rendeletében meghatározott keretig állapítható meg.  
 
 
 

Térítési díj 
 

   8.§.(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított  gyermekétkeztetés szabályait 
kell alkalmazni: 
(a) az óvodában, 
(b) az általános iskolában 
nyújtott étkeztetésre. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit 
nem veszi igénybe. 
 
(2) Az alapellátás keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért kell térítési 
díjat fizetni. 
 



(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a képviselő-testület évente  állapítja 
meg. Alapja, az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. 
 
(4) A személyi térítési díjat az intézményvezető (3) bekezdés szerinti napi összeg 
általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, 
valamint a 6.§. (1)-(2) bekezdésében meghatározott normatív kedvezmények 
figyelembevételével állapítja meg. 
Az intézmény vezetője a normatív kedvezményeken túlmenően további kedvezményt 
nem adhat.  

 
(5) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő személyi térítési díjat havonta előre, 
a tárgyhónap 15. napjáig kell befizetni a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Sárpilis 
Kirendeltségnek pénztárába. 
 

   9.§. (1) Az oktatási intézményekben történő gyermekétkeztetés esetén a gyermek ( tanuló ) 
nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig 
(a) a rendszeres támogatásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési 

díj 50 %-át, 
(b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 

50 %-át, 
(c) tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 

%-át 
kedvezményként kell biztosítani. 
A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 
 
(2) Az (1) bekezdés a.)pontjában  meghatározott óvodás gyermek után az intézményi 
térítési díj további 50 %-át kedvezményként kell biztosítani. 
 
(3) Nem kell térítési díjat fizetni a kötelezettnek, amennyiben a gyermek napközbeni 
ellátásának igénybevételére védelembe vételi eljárás során kötelezték, kivéve ha a 
gyermekre rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapítottak meg. 

  
              (4) A díjkedvezményt határozott időre kell megállapítani, figyelemmel a Gyvt.148.§-

ának (5)bekezdésében meghatározott normatív kedvezményekre. 
 
 
 

III.Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 
 

 10.§ (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárpilis Községi Önkormányzat 
gyermekvédelmi támogatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
8/2003.(V.28.) számú rendelete, a 10/2005. (VI.8.) számú módosító rendelete 
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
 



Sárpilis , ………………. 
 
 

Figler János                    Mihó Beatrix 
   polgármester                                                                              Tanácsos 

Szmsz-ben meghatározott jegyzőt   
          helyettesítő köztisztviselő  

ZÁRADÉK: 
Kihirdetve: 
                
 

    Mihó Beatrix 
                                                                                                      Tanácsos 

Szmsz-ben meghatározott jegyzőt   
 
 
 

 
 


