
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2012. (III.29.) 
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a gyermekvédelmi alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról 

 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
18 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

 A rendelet célja 

 

1. § E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén – gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban Gyvt.), a 

kapcsolódó jogszabályokban foglaltakkal összhangban – megállapítsa azokat az alapvető 

szabályokat, amely szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt 

jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről. 

 

 A rendelet hatálya 

 

2.§
10

 (1) Bátonyterenye város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, tartózkodási 

hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 4.§-ában meghatározott személyekre, továbbá különös elbírálást igénylő 

esetekben a városban ideiglenesen tartózkodó gyermekekre, 

 

(2) az Önkormányzat és az érintett önkormányzatok által kötött ellátási szerződés alapján a 

szerződő települések bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező az a) pontban 

meghatározott lakosaira.” 
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 Az ellátások formái 

 

3. § (1)
2
  

 

(2) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

         a) gyermekjóléti szolgáltatás 

         b) gyermekek napközbeni ellátása 

         c) gyermekek átmeneti gondozása 

  

 

Hatáskörök rendezése 

 

4. § Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekvédelmi 

alapellátásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át. 

 

 

 Eljárási rendelkezések 

 

5. § (1)
10

 Az állampolgárok a gyermekvédelmi alapellátásokat az erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon igényelhetik a hivatal Igazgatási és Szervezési Osztályánál, valamint az 

Ügyfélszolgálati Irodánál, bölcsődei gondozás és az iskolai étkezés iránti igény esetén az 

intézmény vezetőjénél. 

 

(2) A kérelmező köteles igazolást csatolni jövedelmi, vagyoni helyzetéről, gyermek közép-, 

illetve felsőfokú oktatásban való részvételéről, valamint a nyomtatvány szerint nyilatkozni a 

saját és vele közös háztartásban élők személyi adatairól vagyoni és jövedelmi helyzetéről. 

 

(3) A rendszeres jövedelem számításánál irányadó időszak megállapításánál, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 10.§-

ának (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni 

 

(4) A vagyon számításánál a Gyvt.19. § (6)-(7) bekezdése az irányadó. 

 

II. Fejezet 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

6. §
2
  

 

Természetben nyújtott ellátások 

 

7. §
18
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III. fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

 Gyermekjóléti szolgáltatás
18 

 

8. § (1)
18

 A gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott gyermekjóléti szolgáltatást a család és 

gyermekjóléti központ Gyvt.-ben meghatározott feladatainak ellátásával az Önkormányzat a 

fenntartásában lévő Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ keretén belül 

biztosítja. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő vagy más törvényes 

képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a 

gyámhivatal vagy bármely állampolgár - gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján 

végzi. 

 

(3)
10

 A kérelmet előterjeszteni, illetve a jelzést megtenni közvetlenül a Bátonyterenye Városi 

Szociális és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Szolgálatánál lehet. 

 

(4) Az ellátás biztosítását a Gyermekjóléti Szolgálat intézkedése alapozza meg. 

 

 Gyermekek napközbeni ellátása 

 

9. §
18

 Az Önkormányzat a fenntartásában lévő intézményben a gyermekek napközbeni 

ellátása keretében bölcsődei ellátást biztosít. 

 

Bölcsődei ellátás 

 

10.§ (1) Bölcsődei ellátás keretében kell biztosítani azon családban nevelkedő 3 éven aluli 

gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését, akiknek szülei, nevelői, 

gondozói (továbbiakban: szülők) munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő 

programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem 

tudnak gondoskodni.  

 

(2) Bölcsődei ellátásba elsősorban azon szülők gyermeke vehető fel és gondozható, akiknek 

bejelentett lakóhelye, vagy életvitelszerű tartózkodási helye Bátonyterenye közigazgatási 

területén van. A lakóhely, tartózkodási hely megállapításánál a személyi adat és 

lakcímnyilvántartás adatai az irányadók, míg az életvitelszerű tartózkodási hely megállapítása 

az intézmény vezetője által elvégzett családlátogatással ellenőrizhető.  

 

(3) A bölcsődei ellátás iránti kérelmeket az intézményvezetőhöz kell benyújtani. A szülőnek a 

gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolnia kell a házi gyermekorvos vagy háziorvos 

igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.  

 

(4) A felvételnél előnyt élveznek azok, akiknek a gyermeke elhelyezése – igazoltan – a 

munkába állásuk, vagy egész napos tanulmányaik miatt szükséges, és a szülők egyike sem 

jogosult gyermekgondozási ellátásra, illetve a 3 vagy többgyermekes családok. 
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(5) Bölcsődei ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a gyermek 

gondozására (nevelésére, nappali felügyeletére, a vele történő foglalkozásra) és a 

gyermekétkeztetésre. A bölcsődei gondozás személyi térítési díját – a (6) bekezdésben foglalt 

kivétellel – teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is, ha a gyermek az ellátást a hónap 

nem minden napján veszi igénybe. A bölcsődei étkeztetés személyi térítési díját az 

intézményvezető az élelmezés általános forgalmi adóval növelt nyersanyagköltségének és az 

igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt-ben foglalt normatív kedvezmények 

figyelembevételével állapítja meg.  

 

(6) A törvényes képviselő mentesül a gondozási díj megfizetése alól, ha a fenntartó bölcsődei 

szünetet rendel el. 

 

(7) Meg kell szüntetni a bölcsődei ellátást 

a) ha a gyermek felvétele után a bölcsődei ellátást egybefüggően 15 napon át, bejelentés 

nélkül (igazolatlanul) nem veszi igénybe. 

b) ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt 

bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek 

egészségét. 

 

11. § (1)
18

 A bölcsődei ellátásnak az étkezésre és gondozásra megállapított napi intézményi 

térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

(2) A gondozási díj megállapításához a törvényes képviselő köteles jövedelemigazolást 

mellékelni a bölcsődei felvételi kérelemhez. Jövedelem igazolás hiányában a törvényes 

képviselő a napi intézményi térítési díj teljes összegét köteles megfizetni. 

 

 (3) Az intézményvezető a törvényes képviselővel kötött megállapodásban rendelkezik a 

gondozási díj kezdő időpontjáról és a fizetés módjáról. Az intézményvezető havonta ellenőrzi  

hogy a térítési díj befizetése megtörtént-e, és a díjhátralékról nyilvántartást vezet A 

hátralékokról negyedévente tájékoztatja a polgármestert, aki intézkedik a díjhátralék 

behajtásáról, valamint a behajthatatlan hátralék törléséről, illetve a díjhátralék 

méltányosságból történő elengedéséről. 

 

(4) Ha a törvényes képviselő vitatja a bölcsődei felvétel menetét, az intézményvezető által 

megállapított személyi térítési díjat az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

polgármesterhez fordulhat, aki a panasz kivizsgálásáról határozatban dönt.  

 

Óvodai ellátás, iskolai napközi foglalkozás 
 

12. §
18

 (1)
5
 Az önkormányzat az óvodai ellátást, nevelést az önkormányzat által fenntartott 

Bátonyterenye Városi Óvoda keretei között biztosítja. 

 

(2)
10

 Bátonyterenye Város Önkormányzata az iskolai napközis ellátást a Nógrád Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Bátonyterenyei Tagintézménye keretén belül biztosítja. 

 

Oktatási intézményi étkeztetés 

12/A. §
18 
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Gyermekek átmeneti gondozása 
  
13. § (1) A gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása érdekében az önkormányzat ellátási 

szerződést köt a gyermekek, illetve a családok átmeneti otthonában történő elhelyezés 

biztosítása céljából. 

 

(2) Családok átmeneti otthonának igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes 

képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. 

 

(3)
10

 Kérelmező az ellátás igénybevételére irányuló kérelmét a Polgármesteri Hivatal 

Igazgatási és Szervezési Osztályán nyújthatja be. 

 

Záró rendelkezések 
 

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – kihirdetését követő napon 

lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

(2) E rendelet 1. mellékletének 4. pontjában meghatározott gondozási díjra vonatkozó 

rendelkezése 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 9/2004. (IV.16.) és az azt módosító 4/2005. (I.28.), a 19/2005. (X.12.), a 

29/2005. (XII.29.), és a 8/2006.(II.24.) rendelet. 

 

Bátonyterenye, 2012. március 28. 

 

 

 

 

 

 

    N a g y – M a j d o  n  József sk.                                   Dr. L e n g y e l n é  Imreh Erika sk. 

                polgármester                                                                                 jegyző 
 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bátonyterenye, 2012. március 29. 

 

   Dr. L e n g y e l n é  Imreh Erika sk. 

                                                                          jegyző   
 

 

1. Módosította: 5/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja 2013. április 1. 

2. Hatályon kívül helyezte: 22/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. január 1-jétől 

3. Módosította: 23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2014. január 1. 

4. Módosította: 5/2014.(IV.01.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2014. április 2. 

5. Módosította: 14/2014.(XII.22.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2015. január 1.  

6. Módosította: 6/2015.(III.20.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2015. március 21.  

7. Módosította: 10/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 11.  

8. Módosította: 5/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2016. április 1. 

9. Módosította: 17/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2017. január 1. 

10. Módosította: 3/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2017. április 1. 

11. Módosította: 21/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2018.január 1. 

12. Módosította: 4/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2018. április 1. 
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13. Módosította: 13/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2019.január 1. 

14. Módosította: 2/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2019. április 1. 

15. Módosította: 10/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2020.január 1. 

16. Módosította: 4/2020.(III.31.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2020.április 1. 

17. Módosította: 2/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2021.április 1. 

18. Módosította: 6/2021.(VIII.13.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2021.augusztus 14. 

19. Módosította: 2/2022.(III.01.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2022. március 1. 

20. Módosította: 3/2022.(III.251.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2022. április 1. 

 

 

Záradék: 

Az egységes szerkezetbe foglalás hiteléül. 

Bátonyterenye, 2022. április 1.            dr. Lengyel Tamás 

                                                                               jegyző     

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelethez
19 

  Térítési díj Térítési díj Térítési díj Nyersanyag Nyersanyag Nyersanyag Szolgáltatási Szolgáltatási Szolgáltatási 

  alap áfa bruttó összege költség alapja költség áfa bruttó összege díj alapja díj áfa tartalma díj bruttó 

összege 

Óvoda Teljes ellátás 296 80 376 304 82 386 708 192 900 

 ebből:          

 tízórai 55 15 70 56 15 71 134 36 170 

 ebéd 186 50 236 192 52 244 475 129 604 

 uzsonna 55 15 70 56 15 71 99 27 126 

           

           

  Térítési díj Térítési díj Térítési díj Nyersanyag Nyersanyag Nyersanyag Szolgáltatási Szolgáltatási Szolgáltatási 

  alap áfa bruttó összege költség alapja költség áfa bruttó összege díj alapja díj áfa tartalma díj bruttó 

összege 

Iskola Teljes ellátás 351 95 446 360 97 457 889 240 1129 

 ebből:          

 tízórai 59 16 75 61 16 77 162 44 206 

 ebéd 233 63 296 238 65 303 595 161 756 

 uzsonna 59 16 75 61 16 77 132 35 167 



2. melléklet a 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelethez
20 

 

1.) Bölcsődei ellátás intézményi térítési díjai  

  

Ellátási 

forma 

2022. évre 

tervezett   

szolgáltatási 

önköltség   

 Ft/év/fő 

2022. évre 

biztosított 

állami   

támogatás   

 Ft/év/fő 

Önköltség és 

az állami   

támogatás + 

étkezési   

önköltség   

különbözete   

 Ft/év/fő 

Számított 

intézményi 

térítési díj 

étkeztetés 

Ft/ellátási 

nap 

Számított 

intézményi 

térítési díj  

gondozásra

   

Ft/fő/ellátási 

nap 

Bölcsődei 

ellátás 

2 573 706 2 249 331 26 432 442 1 892 

  

  

2.) Bölcsődében fizetendő fenntartó által megállapított gondozási díj:  

110 Ft/nap/gyermek.  

  

3.) A bölcsődékben jövedelemvizsgálat alapján fizetendő gondozási díj:  

  

     Egy főre eső nettó jövedelem (Ft)                       Napi térítési díj  

  

                0 – 39 900 Ft-ig                                          ingyenes   

      3 9901 Ft-tól – 68.400 Ft-ig                                 80 Ft/nap  

                68 401 Ft -tól                                             110 Ft/nap 

 


