
Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 30.) önkormányzati 

rendelete 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 Hatályos: 2022. 10. 01 

Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében és a 131. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

gyermekvédelmi gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, a gyermekétkeztetés 

térítési díjának helyi szabályozása érdekében a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet célja 

1. § E rendelet célja, hogy Város Önkormányzata - a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) keretei között szabályozza 

az Önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, azok 

igénybevételének feltételeit. 

A rendelet hatálya 

2. § (1) E rendelet személyi hatálya a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre 

terjed ki. 

(2) E rendelet területi hatálya Létavértes Város közigazgatási területére terjed ki. 

(3) Létavértes Város Önkormányzata és Kokad Község Önkormányzata között 

gyermekétkeztetés ellátására létrejött feladatellátási szerződés alapján a rendelet 9–12. §-a 

Kokad Község közigazgatási területére is kiterjed. 

II. Fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

Az ellátások formái 

3. § Létavértes Város Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi 

gyermekjóléti alapellátási formákat biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgáltatást Létavértes Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Létavértesi Család- és Gyermekjóléti Központ útján, 
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b) gyermekek napközbeni ellátását a Létavértes Város Önkormányzata által fenntartott 

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda Bölcsődében biztosítja. 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

4. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás körébe tartozó – Gyvt. 39. §-a, 40. § (2) bekezdése és 

40/A. § (2) és (5) bekezdése szerinti – feladatokat a Létavértesi Család- és Gyermekjóléti 

Központ látja el. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait, a kérelem 

benyújtásának rendjét és elbírálásának szempontjait a Gyvt. 31. §-a határozza meg, a 

szolgáltatás megszüntetésére a Gyvt. 37/A. §-a az irányadó. 

Bölcsőde 

5. § (1) A bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a 

bölcsőde vezetőjéhez írásban nyújthatja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek 

személyi adatait, lakcímét, a szülő, vagy más törvényes képviselő nevét és lakcímét. 

(2) A kérelemhez csatolni kell: 

a) a házi gyermekorvos által kiállított orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészségi 

állapota alapján bölcsődében gondozható 

b) a Gyvt. 41. § (2) bekezdésében, 42/A. §-ban és 43. § (3) bekezdésében meghatározott 

valamely körülmény fennállásáról szóló igazolást 

c) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozatot 

d) a szülők munkáltatói igazolását 

e) a szülők iskolalátogatási igazolását 

f) szülők képzésen való részvételéről szóló igazolást 

6. § A bölcsődei felvétel iránti kérelem az év során folyamatosan benyújtható, melyhez az 5. 

§ (2) bekezdés b) pontja és az 5. § (2) bekezdés d)–f) pontja szerinti igazolásokat a kérelem 

benyújtásával egyidejűleg kell csatolni, míg az 5. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti 

dokumentumokat legkésőbb a beszoktatás első napján kell benyújtani. 

7. § (1) A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt. 

(2) A felvétel iránti kérelem elbírálása a Gyvt. 42. § (2) bekezdésében, 42/A. §-ban és a 43. 

§ (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel történik. 

(3) Az intézményvezető a bölcsődés korú, de az intézménybe fel nem vett gyermek 

egészségét veszélyeztető körülmény bekövetkezése esetén, amennyiben az 5. § (2) bekezdés 
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a) pontja szerinti igazolás alapján lehetséges, a gyermek azonnali, ideiglenes bölcsődei 

elhelyezéséről külön eljárás nélkül dönthet. 

8. § (1) A bölcsődei ellátás megszűnik: 

a) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított 

időtartam - leteltével, 

b) a jogosultsági feltételek megszűnésével. 

(2) A bölcsődei ellátás megszüntetését a jogosult gyermek törvényes képviselője 

kezdeményezheti, mely alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. 

(3) Az intézményvezető a bölcsődei ellátást megszünteti: 

a) a házirend többszöri súlyos megsértése esetén, 

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

c) a Gyvt. 42/A. § (4) bekezdése szerinti esetben, 

d) ha a gyermek a 3. életévét betöltötte és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért, 

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

42/A. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt esetekben, melyek fennállása esetén az intézményvezető 

az ellátást legkésőbb a jogszabályban megjelölt napon szünteti meg. 

e) ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek 4 héten 

túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy ő maga korábban nem jelezte 

írásban a szüneteltetést. 

(4) A bölcsődei ellátás megszüntetéséről az intézményvezető dönt. 

III. Fejezet 

Természetben nyújtott ellátások 

Gyermekétkeztetés 

9. § (1) A gyermekétkeztetést az önkormányzat a Létavértesi Gyermeksziget Óvoda-

bölcsőde szervezeti keretei között működő konyhán keresztül biztosítja. 

(2) Az ellátás megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más 

gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek 

érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti. 

10. §
1
 (1) ) A gyermekétkeztetés iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő (a 

továbbiakban együtt: kérelmező) az erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban 

nyújthatja be a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. 
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(2) A bölcsődei ellátásban és az óvodai nevelésben részesülő gyermek esetében a 

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

továbbiakban: Gyvt.) 21/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosított ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyomtatványnak tartalmaznia kell különösen: 

a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait, 

b) az ellátásban részesülő gyermek természetes személyazonosító adatait, 

c) a kérelmezőnek a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságára vonatozó nyilatkozatát, vagy 

d) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a gyermek tartósan beteg vagy 

fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket 

nevelnek, vagy 

e) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a gyermek olyan családban él, amelyben 

három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 

f) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a gyermek olyan családban él, amelyben 

az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 

személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-

át, vagy 

g) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a gyermeket nevelésbe vették. 

(3) Az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló esetében 

a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján biztosított ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyomtatványnak tartalmaznia kell különösen: 

a) a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat, 

b) a (2) bekezdés c) és g) pontjában meghatározott nyilatkozatokat. 

(4) Az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

esetében a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján biztosított ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyomtatványnak tartalmaznia kell különösen: 

a) a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat, 

b) a (2) bekezdés g) pontjában meghatározott nyilatkozatot, vagy 

c) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a gyermek utógondozói ellátásban 

részesül. 

(5) A bölcsődei ellátásban és az óvodai nevelésben részesülő, valamint az 1-8. évfolyamon 

nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermekek esetében a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján biztosított 

ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyomtatványnak tartalmaznia kell 

különösen: 
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a) a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat, 

b) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a gyermeket fogyatékos gyermekek 

számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyezték el. 

(6) Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló esetében 

a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján biztosított kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyomtatványnak tartalmaznia kell különösen: 

a) a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat, 

b) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a gyermek olyan családban él, amelyben 

három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsága miatt nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben. 

(7) Az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

esetében a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján biztosított kedvezményes 

intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyomtatványnak tartalmaznia kell 

különösen: 

a) a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat, 

b) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilatkozatot, vagy 

c) a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott nyilatkozatot. (8) A bölcsődei ellátásban és az 

óvodai nevelésben részesülő gyermek, valamint az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló esetében a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján biztosított kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges 

nyomtatványnak tartalmaznia kell, hogy tartósan beteg vagy fogyatékos, feltéve, hogy a 

gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben. 

11. § (1) A szünidei gyermekétkeztetést a 4. §-ban szereplő konyhán az intézmények 

nyitvatartásának figyelembevételével biztosítja. A konyhát érintő nyári karbantartások esetén 

az önkormányzat külső szervezet útján biztosítja a gyermekétkeztetést. 

(2) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal 

szociális irodáján lehet benyújtani. 

IV. Fejezet 

Térítési díjak 

12. §
2
 (1) A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét az e rendelet 1. 

melléklete szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett 

étkezések számának, valamint a Gyvt.-ben foglalt normatív kedvezményeknek a 

figyelembevételével kell meghatározni.. 
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(2) A normatív (kötelező) kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – 

Létavértes Város Önkormányzata további kedvezményt nem állapít meg. 

(3) A jövedelemszámításnál irányadó időszak az igénybevételt megelőző hónap. 

(4) A személyi térítési díjat legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napjáig kell megfizetni, 

melyről a számla utólag kerül kiállításra és megküldésre. 

V. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

13. § (1) Ez a rendelet 2021. október 1. napjától lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Létavértes Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

szóló 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete. 

14. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba. 
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1. melléklet 

Térítési díjak 

1.
3
 Az élelmezést nyújtó intézményeknél alkalmazott intézményi térítési díjai, melyek az 

ÁFA-t nem tartalmazzák 

Óvodás gyermek: Ft/nap 

Tízórai: 95,- 

Ebéd: 275,- 

Uzsonna: 85,- 

Összesen: 455,- 

Az 50%-os térítéses díjfizetésre jogosultak 228,- 

Tanuló Ft/nap 

Tízórai: 120,- 

Ebéd: 360,- 

Uzsonna: 85,- 

Összesen: 565,- 

Az 50%-os térítéses díjfizetésre jogosultak 282.- 

2.
4
 A bölcsődében alkalmazott térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

Intézményi térítési díja (ÁFA-t nem tartalmaz) 

660 Ft/nap/fő 

ebből: 

gyermekétkeztetés díja 660 Ft/nap/fő 

reggeli 205 Ft 

tízórai 95 Ft 

ebéd 275 Ft 

uzsonna 85 Ft 

 


