
Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

3/2021. évi (III. 22.) önkormányzati rendelete 

a helyi gyermekvédelmi ellátásokról 

 

Mátranovák Község Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörben 

eljárva, a képviselő testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény a 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1)-(3) bekezdéseiben, a 131. §-ában, 

a 148. § (5) bekezdésében, a 151. § (4a) bekezdésben, és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 8.a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi gyermekvédelmi ellátásokról a 

következőket rendeli el: 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

1.§ 

E rendelet célja, hogy Mátranovák Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

közigazgatási területén megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, meghatározza azokat a 

természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, amelyek 

alkalmazásával az önkormányzata segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek 

érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 

megszüntetéséről, hozzájárul a szülőknek a gyermekükről való gondoskodásához, valamint a hiányzó 

szülői gondoskodást pótolja; továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási 

formák alkalmazásához a helyi sajátosságok figyelembevételével a feltételrendszert és az ellátásokat 

szabályozza. 

A rendelet hatálya 

2. § 

(1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - kiterjed Mátranovák Község 

közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekekre, fiatal 

felnőttekre és szüleikre, továbbá azokra a személyekre, akiket a Gyvt. 4. §-ában felsorol. 

(2) A család és gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekétkeztetést szabályozó rendelkezések 

kiterjednek a Mátrai Önkormányzati Társulás működési területére. 

 

 



II. fejezet 

A gyermekek védelmének rendszere 

3. § 

(1) Az önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.  

(2) A polgármester – átruházott hatáskörben -  gyermekvédelmi ellátásként rendkívüli pénzbeli ellátást 

a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozott rendkívüli települési támogatás keretében 

nyújt.  

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.) család és gyermekjóléti szolgáltatás 

bb.) gyermekek napközbeni ellátása keretében 

        bba.) bölcsődei ellátás 

         

 

III. fejezet 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

4.§ 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jegyzői hatáskörben a Gyvt. 19.-20. §-a, továbbá a 20/A. § 

és a 20/B. §-ok alapján kerül megállapításra. 

 

Intézményi gyermekétkeztetés 

5.§ 

(1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést a Mátrai Önkormányzati Társulás 

(továbbiakban: MÖT) által biztosítja a Gyvt. szerint 

a.) a MÖT fenntartásában lévő bölcsődében 

b.) a MÖT fenntartásában lévő óvodákban 

c.) a Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett általános iskolában. 

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját az 1. számú melléklet szabályozza. 

(3) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre vonatkozó 

rendelkezéseket a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 



gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet tartalmazza.  

Szünidei gyermekétkeztetés 

6.§ 

(1) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

részére ingyenesen biztosítja. 

(2) Az étel helyben történő elfogyasztására – arra alkalmas helyiség és a felügyelet hiánya miatt – nincs 

lehetőség, így az étkezés egyszer használatos műanyag edényben kerül kiosztásra a megjelölt kiosztási 

helyszíneken. 

(3) A Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője írásban tájékoztatja a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét, 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 május 15-ig, egyidejűleg igényfelmérést végez az igényléshez 

szükséges nyilatkozatok megfelelő számú megküldésével. 

(4) Az adott év szeptember 1. napján fennálló az évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermek 

étkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei 

gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról szeptember 15-ig a 

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése 

előtt vizsgálja a szünidei gyermekétkeztetés esetében az ellátásra való jogosultság fennállását.  

(5) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal társulási  

ügyintézőjéhez kell benyújtani. 

IV. fejezet  

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

Általános szabályok 

7.§ 

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője 

(a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. 

(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybe vételére irányuló kérelmét az 

ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez/Önkormányzat társulási ügyintézőjéhez nyújthatja be. 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett alap esetben 

intézményvezető intézkedése alapozza meg. 

(4) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Gyvt. alapján az 

ellátás kötelező igénybevétele elrendelhető. 

(5) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. 



(6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és 

törvényes képviselőjét tájékoztatni kell: 

 a.) az ellátás tartalmáról és feltételeiről, 

b.) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, 

c.) az intézmény házirendjéről, 

d.) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról 

(7) Az ellátásra jogosult köteles: 

a.) a (6) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről a kérelmező nyilatkozik 

b.) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, 

c.) a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni. 

(8) Az ellátás megszűnésének eseteire a Gyvt. szabályait kell alkalmazni. 

 

Gyermekjóléti alapellátások 

8.§ 

(1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a 

veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, 

valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek 

testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához. 

(2)  Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat az alábbiak 

szerint biztosítja:  

a.) család és gyermekjóléti szolgáltatás: a Mátrai Önkormányzati Társulás (3145 Mátraterenye, Kossuth 

út 178.) tagjaként látja el az önkormányzat 

b.) gyermekek napközbeni ellátása 

      ba.) bölcsődei ellátás 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott ellátások közül az a.) és ba.) pontban meghatározott ellátásokat a 

Mátrai Önkormányzati Társulás biztosítja.  

Család és Gyermekjóléti szolgáltatás 

9.§ 

(1) Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátási feladatait a Mátrai Önkormányzati Társulás útján a 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el. 

(2) A család és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Jelen rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt 

Szolgálat a gyermekjóléti szolgálat tevékenysége körében ellátja a Gyvt. 39-40.§-aiban, valamint a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában foglalt szervezési, 

szolgáltatási és gondozási feladatokat. 



(3) A gyermekjóléti szolgáltatás, és az azt biztosító szolgálat részletes feladatait a Gyvt. 39 §-ai 

határozzák meg. 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás megszűnésének eseteit és módjait a Gyvt. 37/A. §-ában foglaltak 

határozzák meg. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

10.§ 

(1) Az önkormányzat a Mátrai Önkormányzati Társulás útján a Gyvt. 41. §-ában foglaltak alapján 

szervezi és biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását a bölcsődében.  

(2) Az önkormányzat a gyermekek bölcsődei ellátását a Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és 

Aprajafalva Bölcsődéje (3146 Mátraterenye, Kossuth út 348.) által biztosítja. 

(3) A gyermekek bölcsődei felvételének lehetőségeit és módját a Gyvt. 42/A. §-a; a bölcsődei ellátás 

tartalmát a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, 

továbbá az Intézmény szakmai programja tartalmazza. 

(4) A bölcsődei ellátásra irányuló kérelmet az intézmény vezetőjének címezve az intézménybe kell 

benyújtani. 

Térítési díjak 

11.§ 

(1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekétkeztetéséért, ha a Gyvt. másként nem 

rendelkezik, térítési díjat kell fizetni. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása 

esetén ingyenesen kell biztosítani. 

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a Gyvt. 147. §-a alapján Mátraterenye Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.22.) rendelete szabályozza. 

(4) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díját a Gyvt. 147. §-a alapján Mátraterenye Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III.22.) rendelete szabályozza. 

 

Záró rendelkezések 

12.§ 

(1) Ez a rendelet 2021. március 23. napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mátranovák Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi 

gyermekvédelmi ellátásokról. 

 

Mátranovák, 2021. március 22. 



 

 

                      Bodor Ernőné sk.                                                                            Urbányi Edina sk. 

                        polgármester                                                                                         jegyző 

 

Záradék: 

A 3/2021. (III. 22.)  önkormányzati rendelet kihirdetése 2021. március 22. napján megtörtént. 

 

Mátranovák, 2021. március 22. 

Urbányi Edina sk. 

jegyző 

 

 

 

 

 


