
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015. (VII. 02.) önkormányzati rendelete 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjról 

 

(Egységes szerkezetben az 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelettel) 

 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. § (9) bekezdésében, 29.§ (1) bekezdésében és 162. § 

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket 

rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Csákvár város közigazgatási területén közigazgatási 

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

(továbbiakban Gyvt.) 4. §-ban meghatározott személyekre. 

 

2. A gyermekek védelmének rendszere 

 

2. § (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 

gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 

(2) A gyermekek védelmét az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal biztosítja. 

(3)A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) gyermekek napközbeni ellátása. 

 

3. Gyermekjóléti alapellátások 

 

3. § Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat 

biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás 

aa) gyermekjóléti szolgálat 

b) gyermekek napközbeni ellátása 

bb) bölcsőde 

4. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

4. § Az Önkormányzat a Gyvt. 39. §-ában meghatározott szolgáltatásokat a Csákvári Önkormányzati 

Társulás Gondozási Központ és Idősek Otthona (továbbiakban: Központ) Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egysége útján látja el. 

 

5. Gyermekek napközbeni ellátása 

 

5. § (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását és étkeztetését a Mese-Vár Óvoda és 

Bölcsődéjében biztosítja, szerződés útján történő ételkiszállítással. 

(2) A bölcsődébe történő felvétel rendjét a Bölcsődei Szabályzat határozza meg. 

(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti ellátásokat igénybe vevő, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi 

Általános Iskolában tanuló gyermekek számára az étkezést szerződés útján biztosítja. 

 

6. Eljárási rendelkezések 

 

6. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmeket az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez 

kell benyújtani. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított normatív- és intézményi kedvezmény 

megállapítása iránti kérelmet a Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani. A gyermekek 

napközbeni ellátásával kapcsolatos eljárás költség-és illetékmentes.  

(3) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a normatív- és intézményi kedvezmény iránti 

kérelmeket – az ellátást biztosító intézmény vezetőjének javaslata figyelembevételével – a 

polgármester bírája el átruházott hatáskörben. 

 



 

 

7. Térítési díjak 

 

7. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó 

szolgáltatások közül az általános iskolában és az óvodában csak az étkeztetésért, a bölcsődében a 

gondozásért is térítési díjat kell fizetni. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított, gyermekek 

napközbeni ellátásának egyik formájaként nyújtott bölcsődei ellátásért fizetendő intézményi térítési díj 

összege: 

a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:  330,-Ft+ÁFA/nap 

b) 1
 a gyermekgondozás intézményi térítési díja: 230,-Ft/nap 

c)  (3) A iskolában és az óvodában az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjak mértéke az 

intézményekben: 

a) napközi otthonos óvodában:      288,-Ft+ÁFA/nap 

b) általános iskolai menzai ellátásban:    344,-Ft+ÁFA/nap 

c) általános iskolai napközi otthonos ellátásban:  546,-Ft+ÁFA/nap 

 

8. § (1) A kötelezettnek a személyi térítési díjat a gyermekvédelmi törvényben, a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló kormányrendeletben 

meghatározottak szerint kell megfizetnie az intézmény részére. 

(2) A személyi térítési díj fizetésére kötelezett személyekre a gyermekvédelmi törvény és a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló kormányrendelet rendelkezései 

az irányadóak. 

 

9. § (1) Egyéni rászorultság alapján kedvezményként az intézményi étkezési térítési díj 50%-át 

biztosítja a normatív, vagy intézményi kedvezményben nem részesülő gyerek és tanuló számára, 

amennyiben a gyermeket nevelő család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 160%-át, és a teljes összegű térítési díj megfizetése a család 

létfenntartását veszélyeztetné. 

(2) A személyi térítési díj megfizetése alól mentesíti a kötelezettet, amennyiben a gyermekek 

napközbeni ellátás igénybevételére védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt vagy más 

törvényes képviselőt. 

(3) A kedvezmény minden évben, az augusztus 31-ig benyújtott kérelmek alapján szeptember 1-jétől a 

következő év augusztus 31-ig kerül megállapításra. Az augusztus 31-e után benyújtott kérelmek 

esetében a támogatást a kérelem benyújtását követő hónap 1-jétől kell megállapítani. 

 

8. Záró rendelkezések 

 

10. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

11. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. 

12. § Hatályát veszti Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

a) a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 1.) önkormányzati rendelet, 

b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak 

megállapításáról szóló 8/2012. (IV. 1.) önkormányzati rendelete, 

 

 

Illés Szabolcs       Tóth Jánosné  

 polgármester        címzetes főjegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

 

Csákvár, 2015. július 2-án. 

 Tóth Jánosné  

címzetes főjegyző 

 

                                                      
1
 Módosította az 5/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. április 1-től.  


