
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelete  

 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §.(1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.-ben (továbbiakban: Gyvt.) 19. 

§. (2), 20. §. (1), 21. §. (1), 28. §. (1), 29. § (1), (2), 157. §. (5) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a következőket rendeli el: 

 

 

A rendelet célja 

1. § 

 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén - a Gyvt.-ben, a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben 

foglaltakkal összhangban - megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek 

szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és 

érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői 

gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal 

felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 

 

 

A rendelet hatálya 

2. § 

 

(1.) A rendelet hatálya kiterjed a Budakeszi Város területén tartózkodó 

a) magyar állampolgárságú, 

b) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező 

bevándorolt - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik-, 

c) a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre és fiatal 

felnőttekre, valamint szüleikre. 

d) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az Európai Szociális 

Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról 

szóló 2001. évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerűen 

Magyarországon tartózkodó gyermekeikre is. 

(2.) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken 

kívül a Magyar Köztársaság területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú 

gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más 

ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével 

vagy elháríthatatlan kárral járna. 

(3.) Kiterjed továbbá a rendelet a Budakeszi Önkormányzat által fenntartott oktatási 

intézményekben a gyermekjóléti ellátást igénybevevőkre. 
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(4.) A Magyar Köztársaság területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú 

gyermek és fiatal felnőtt, valamint szülei gyámügyében a Gyvt.-t akkor kell 

alkalmazni, ha nemzetközi szerződés vagy más jogszabály szerint a személyes 

joguk az irányadó. 

 

A gyermekek védelmének rendszere 

3. § 

 

(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 Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és 

természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá 

szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájárulást. 

(3.) A gyermekek védelmét a Képviselő-testület a következő pénzbeli, 

természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

keretében biztosítja: 

a) Pénzbeni és természetbeni ellátások: 

− rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 

− rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

− gyermekjóléti szolgáltatás, 

− gyermekek napközbeni ellátása, 

− gyermekek átmeneti gondozása. 

 

Eljárási rendelkezések 

4. § 

 

(1.) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi 

ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes 

képviselő a Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: hivatal) terjesztheti elő. 

(2.) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-

oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó 

intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét 

ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti. 

(3.) E rendeletben szabályozott ellátások megállapítását és a gyermekjogi képviselő 

észrevételei megtárgyalását a Képviselő-testület a Népjóléti Bizottságra 

ruházza. 

(4.) A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. 

 

5. § 

 

(1.) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi 

viszonyairól a szülő (törvényes képviselő) a 149/1997.(IX. 10.) Korm. rendelet 

2. sz. mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles a 

jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, illetve az egy főre jutó 

jövedelem számításánál figyelembe vett körülmények bizonyítására az alábbi 

igazolásokat becsatolni: 
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a) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a 

gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, 

b) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre 

vonatkozó megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet, 

c) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára 

vonatkozó igazolást, 

d) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 

esetében az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói 

jogviszony fennállásáról. 

e) Az a nagykorú, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül és 

házasságot köt köteles a házassági anyakönyvi kivonatról egy másolatot 

bemutatni.  

(2.) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást 

kérő és házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére 

teljesített tartásdíj összegével.  

(3) A jövedelem megállapításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a 

kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagát kell figyelembe venni, 

egyéb jövedelmeknél pedig a megelőző évben szerzett jövedelmet kell 

figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban 

igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.   

(4) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni: 

a) munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató jövedelem-igazolásával, 

b) társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelmet az APEH által 

kiadott jövedelem-igazolással, 

c) ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog 

átruházásából származó jövedelmet a szerződéssel, 

d) nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű 

ellátásokat az előző havi nyugdíjszelvénnyel, 

e) a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatásokat 

(GYES, GYET, családi pótlék, stb.) a kifizetőtől nyert igazolással, 

valamint gyermektartásdíj esetén a díjat megállapító jogerős bírósági 

ítélet másolatával, illetve a gyermektartásdíj összegéről a szülők között 

(peren kívül) létrejött írásbeli megállapodás másolatával, 

f) az önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátást az erről szóló határozattal, 

g) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel, 

h) egyéb jövedelmet (pl.: ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis 

összegű kifizetések, stb.) a kifizetőtől nyert igazolással, 

i) megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet a 

megállapodással, 

j) alkalmi munkából származó rendszeres vagy nem rendszeres jövedelmet a 

büntetőjogi felelősséggel tett nyilatkozattal és az alkalmi munkavállalói 

könyv bemutatásával. 

(7) A kérelem benyújtásakor szükséges további nyilatkozatok, igazolások az egyes 

ellátási formáknál kerülnek szabályozásra. 

 

6. § 
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(1.) Az előkészítő eljárás során az illetékes ügyintéző köteles környezettanulmányt 

végezni, ha a kérelmező először fordul az önkormányzathoz, vagy ha a 

legutolsó környezettanulmány óta 1 év eltelt. 

(2.) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás 

biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. Az, 

akiről a nyilvántartás adatot tartalmaz, a személyére vonatkozó adatok 

tekintetében a betekintési, a helyesbítési, vagy törlési jogának érvényesítése 

mellett kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését a 

nyilvántartást kezelő szervtől vagy a szociális intézmény vezetőjétől. 

 

II. FEJEZET 

A pénzbeli és természetbeni ellátások 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

7. § 

 

(1.) A Képviselő-testület a gyermeket kiegészítő családi pótlékban részesíti, ha a 

gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a családban 

történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben..  

(2.) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege az (1) bek.-ben foglalt 

feltételek fennállása esetén gyermekenként 2003. évben 4.600,-Ft. A 2003. évet 

követően a támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkor 

legkisebb összegének 22%-val 

(3.) Ha a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő középfokú vagy 

felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a támogatás a gyermek 

nagykorúvá válása után is megállapítható és tovább folyósítható addig az 

időpontig ameddig a gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti 

tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. évének betöltéséig. A feltételek 

fennállása esetén a rendszeres támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is 

megállapítható, illetve a már megállapított támogatás tovább folyósítható, ha a 

jogosult a felsőfokú iskola nappali tagozatán tanul és 25. életévét még nem 

töltötte be. Házasságkötés esetén a rendszeres támogatás csak akkor szüntethető 

meg, ha a jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy főre jutó 

jövedelem összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegét. 

(4.) Ha a képviselő-testület a rendszeres gyermekvédelmi támogatást jogerősen 

megállapítja, az a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy a kérelmet  

a) a tárgyhónap 15-éig nyújtották be, a támogatás teljes összegét, 

b) a tárgyhónap 15-ét követően nyújtották be, a támogatás 50 %-át 

kell kifizetni.  

A folyósítás időtartama a feltételek fennállásáig tart. A rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit a képviselő-testület 

évente legalább egyszer felülvizsgálja. A felülvizsgálat keretében ellenőrzi a 

támogatás felhasználását is.  

(5.) A tárgyhónapra esedékes rendszeres  gyermekvédelmi támogatást a 

tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni. A kifizetés történhet 

pénztárból való közvetlen kifizetéssel, vagy postai utalással. 

(6.) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításáról, kifizetésének 

módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, továbbá a támogatás 

megszüntetéséről határozatban kell rendelkezni. A határozatban fel kell hívni a 
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kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságát érintő lényeges körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet. 

(7.) A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság elbírálásánál 

vagyoni helyzet vizsgálatára is sor kerül, ha az önkormányzat hivatalos 

tudomása, vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket 

gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban 

szereplő adatoknak. 

(8.) 1 sz. mellékletben foglalt nyilatkozatot kérelmező a felhívástól számított 8 

napon belül köteles csatolni a kérelméhez.  

(9.) Ha a kérelmező felhívásra sem csatolja a vagyonnyilatkozatot, kérelmét el kell 

utasítani. 

(10.) A vagyonnyilatkozat alapján a vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19.§ (6) - 

(8) bekezdések szabályait kell alkalmazni.  

(11.) Ha a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megszűnik, az a 

jogosultság megszűnésének hónapjáig esedékes azzal, hogyha a megszűnés  

a. a tárgyhónap 15-éig következik be, a támogatás 50 %-át, 

b. a tárgyhónap 15-ét követően következik be, a támogatás teljes összegét 

kell kifizetni. 

(12.) Ha a jogosult nagykorúvá válik, részére a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatást a saját jogán kell folyósítani. Emelt összegű rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás illeti meg azt az adóköteles jövedelemmel nem 

rendelkező tartásra köteles nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, 

nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, valamint időskorúak 

járadékában részesült hozzátartozót, akit a gyámhivatal a gyermek gyámjául 

rendel ki. Az emelt összegű rendszeres támogatás havi összege – 

gyermekenként – 2003. évben 9.200,-Ft, a 2003.évet követő években pedig az 

emelt összegű rendszeres támogatás emeléséről az Országgyűlés a 

költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. 

(13.) Ha a családban tartósan beteg fogyatékos gyermek él és a család szociális 

helyzete szükségessé teszi méltányosságból a család részére megállapítható 

rendszeres gyermekvédelmi támogatást, ha a családban az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%-át.  

(14.) Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy az igénylő a rendszeres 

támogatást jogtalanul vette fel, akkor a Bizottság az igénylőt a segély 

visszafizetésére kötelezi. A segély visszafizetésének összegét méltányosságból 

csökkentheti illetve elengedheti.  

 

 

 

 

 

 

 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

8. § 

 

(1.) A képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 

részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal 

küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a 
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család egy főre eső jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 120 %-

át nem haladja meg. 

Ha a szülő gyermekét bizonyítottan egyedül neveli rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásban részesülhet, ha az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi 

nyugdíj minimum 130%-át nem haladja meg. 

Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családjukat kell alkalmanként 

rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem 

lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások – 

különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartása, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, 

illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy 

iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak. 

(2.) A rendkívüli támogatás egyszeri összege a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 3-szoros összegénél magasabb nem lehet. 

(3.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül gyermekenként 

legfeljebb 4 alkalommal adható. 

(4.) A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A 

határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani. 

 

III. FEJEZET 

A természetben nyújtott ellátások 

9. § 

 

(1.) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható.  

(2.) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatást a védelembe vett gyermek számára természetben kell nyújtani. A 

természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és 

tanszerellátásának támogatása, a gyermekintézmények étkezési térítésének 

díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, 

illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. 

(3.) Természetbeni ellátásként lehet megállapítani a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás vagy annak egy részét a középiskola vagy felsőfokú oktatási 

intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek részére is tandíj, kollégiumi díj, 

albérleti díj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj (vagy annak egy 

része) átvállalása céljára. 

(4.) Akkor lehet a rendszeres gyermekvédelmi támogatás vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában megállapítani, ha  

a) a gyermek részére 1997. október 31-ét megelőzően folyósított rendszeres 

nevelési segély természetbeni juttatásként volt megállapítva, 

b) a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, illetve térítési díj 

támogatásra irányul, 

c) a kérelem benyújtását megelőzően nevelési-oktatási intézménynél térítési 

díj, illetve egyéb, a taníttatással-neveléssel kapcsolatba felmerült 

költségek tekintetében hátraléka keletkezett, 

d) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a 

pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordítja. 

 

IV. FEJEZET 

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 
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10. § 

 

(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 járulni a gyermek testi, értelmi, 

érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához. 

(2.) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) gyermekjóléti szolgálat 

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében: 

− bölcsőde, 

− óvoda, 

− iskolai napközis foglalkozás, 

− családi napközi, 

− házi gyermekfelügyelet. 

c) gyermekek átmeneti gondozása.(Melynek létrehozása az önkormányzat 

részére nem kötelező feladat.)  

(3.) A közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti 

alapellátásokat az önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja: 

Az önkormányzat által fenntartott alábbi saját intézményei közreműködésével: 

− gyermekjóléti szolgálat (családsegítő szolgálat) 

− az önkormányzat által fenntartott bölcsőde, óvoda, általános iskolai 

napközi. 

 

Gyermekjóléti szolgálat 

11. § 

 

(1.) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát 

el, a védőnői szolgálattal és a családsegítő szolgálattal együttműködve. 

(2.) A szolgálat feladatai különösen: 

− a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos 

figyelemmel kísérése, 

− a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való 

tájékoztatás, az ezekhez való hozzájárulás segítése, 

− a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése, 

− a helyettes szülői hálózat szervezése, 

− a nevelési-oktatás intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásnak 

segítése, 

− az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos 

figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése, 

− felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni 

szándékozók körülményeinek vizsgálata. 

– Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, 

tanácsokkal való ellátása.  

– Nyomon követi a védelembe vett gyermeknél a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

összegének felhasználását. 

(3.) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
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Gyermekek napközbeni ellátása 

12. § 

 

(1.) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának 

megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és 

étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, 

nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni 

ellátásukra nem tudnak gondoskodni. 

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

biztosítani, 

a) akiknek a testi, illetve a szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni 

ellátásra van szüksége, 

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel vagy akivel együtt a 

családban három- vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve 

eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy 

ápolási díjban részesül, 

c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud 

gondoskodni. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető különösen bölcsődében, 

családi napköziben, házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis 

otthonban vagy napközis táborban, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. tv. hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben; a foglalkoztatás 

lehet: sport és egyéb klubfoglalkozás, illetve játszótér, játéktár, játszóház. 

(4) A napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetésben (továbbiakban 

gyermekétkeztetésben) részesülhet az az iskolai tanuló is, aki a napközbeni 

ellátást nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 

(5) Legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető 

az alapfeladatot meghaladó, az intézmény által szervezett programokért, 

szolgáltatásokért. 

 

13. § 

 

(1.) Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja 

igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Ha a 

házirend kedvezőbben nem rendelkezik, a bejelentést követő naptól a kötelezett 

a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 

(2.) Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb vagy több, mint a 

már befizetett összeg, az előre befizetett térítési díjat a következő fizetés 

alkalmával be kell számítani, vagy azt vissza kell fizetni. 

 

 

A bölcsőde 

14. § 

 

(1.) A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. 

(2.) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként időszakos 

gyermekfelügyelettel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelést segítő 

szolgáltatásokkal segíti a családokat. 
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(3.) A bölcsődei ellátás megszűnik annak a nevelési évnek a végén, amikor a 

gyermek a 3. életévét betölti (kivéve, ha a gyermek testi vagy szellemi 

fejlettsége alapján még nem érett az óvodai nevelésre - ebben az esetben a 

bölcsődei nevelés egy évvel meghosszabbodik). 

 

Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum 

15.§ 

 

Budakeszi Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődében Érdekképviseleti 

Fórumot (a továbbiakban: Fórum) hoz létre.  

Feladata: 

− megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a határkörébe tartozó ügyekben 

dönt,  

− intézkedéseket kezdeményezhet az önkormányzat, a gyermekjogi képviselőnél, 

illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél, 

− véleményt nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben, 

− javaslatot tehet a bölcsőde alaptevékenységével összhangban végzett 

szolgáltatások tervezéséről, működéséről, valamint az ebből származó bevételek 

felhasználásáról, 

− egyetértési jogot gyakorol az intézmény házirendjének jóváhagyásában. 

 

A Fórum résztvevői 

16. § 

 

(1) A Fórum szavazati joggal rendelkező tagjai: 

a) Az intézmény fenntartói köréből:. 

- Budakeszi város polgármestere, aki egyben a Fórum elnöke, illetve az 

általa megbízott személy, 

- Budakeszi Város Népjóléti Bizottság által delegált tag 

o Az intézmény dolgozóinak részéről 2 fő 

o Az intézmény ellátásában részesülő gyermekek szülei, vagy törvényes 

képviselő közül 4 fő 

A Fórum létszáma: 8 fő.  

(2) Tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívott képviselői: 

− Budakeszi Város Ifjúsági és Sport Bizottság  által delegált tag, 

− Híd Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, 

− Budakeszi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály vezetője. 

 

 

 

A Fórum működése 

17. § 

 

(1) A Fórum alakuló ülését a rendelet hatálybalépését követő két hónapon belül a 

polgármester hívja össze. Az alakuló ülés dönt a Fórum ügyrendjéről.  A Fórum 

szükség szerint, de évente legalább két ülést tart.  

(2) A Fórum ülését az elnök hívja össze a meghívó kiküldésével. A Fórum 

működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról az 

intézmény gondoskodik.  
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(3) A Fórum ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában 

döntenek. A Fórum akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező 

tagok több mint a fele jelen van. Az érvényes határozathoz a megjelent és 

szavazásban résztvevők egyszerű szótöbbsége – több mint a fele- szükséges.  

(4) A Fórum ülései nyilvánosak, a tagoknak észrevételezési, javaslattételi és 

egyetértési joga van.  

(5) A Fórum tagjait díjazás nem illeti meg.  

(6) A Fórum végzett tevékenységéről  évente beszámol az önkormányzatnak.  

                                   

A Fórum tagsági viszonyának megszűnése 

18. § 

 

(1) Budakeszi Város Önkormányzat által a Fórumba delegált tag tagsági viszonya 

legfeljebb Budakeszi Város Önkormányzatnál fennálló képviselői 

megbízatásáig tart. Ha a Fórum fenntartói képviselőjének tagsági viszonya 

bármely okból megszűnik, helyére a Budakeszi városi önkormányzat a 

következő ülésén új tagot delegál. 

(2) A Fórumban való tagsági viszony megszűnik: 

a) a tag lemondásával, halálával, intézményi jogviszonyának, 

közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésével,  

b) a tag visszahívásával, 

c) továbbá annak az ellátottnak intézményi jogviszonynak megszűnésével, 

akire tekintettel az illető szülő (törvényes képviselő) a Fórum tagja volt. 

(3) A tagot a választásra jogosultak visszahívhatják, amennyiben az 

Érdekképviseleti Fórumban rendszeresen nem vesz részt.  

 

Általános szabályok 

19. § 

 

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

törvényes képviselője (továbbiakban kérelmező) kérelmére történik. 

(2.) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére 

irányuló kérelmet az önkormányzati intézmény vezetőjéhez nyújthatja be. 

(3.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult 

gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell: 

− az ellátás tartamáról és feltételeiről, 

− az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, 

− az intézmény házirendjéről, 

− a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról, 

− érték és vagyonmegőrzésről 

− panaszjoga gyakorlásának módjáról 

− a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról 

(4.) Az ellátásra jogosult köteles: 

− a (3) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásulvételéről nyilatkozni, 

− az intézmény nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, 

− a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett 

változásokról nyilatkozni 

(5.) Az ellátás meghatározásának legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a 

jogosultat illetve hozzátartozóját írásban értesíti. Ha a kérelmező, illetve 

törvényes képviselője az intézmény vezetőjének meghozott döntését vitatja, az 
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arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fórumhoz 

fordulhat. Ez az irányadó abban az esetben is, ha az intézményvezető az ellátás 

igénybevételéről nem intézkedik. Ilyen esetben a Fórum határozattal dönt. 

(6.) Az intézményvezető az igénybevételi kérelemről hozott pozitív döntés esetén az 

ellátás megkezdésekor a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével 

megállapodást köt, melyet 15 napon belül megküld a Népjóléti Bizottságnak. A 

megállapodás tartalmazza 

a) az ellátás várható időtartamát, 

b) a szolgáltatások formáját és módját, 

c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. 

(7.) Az intézményvezetőnek az ellátásra jogosult gyermek, illetve fiatal felnőtt 

azonnali elhelyezéséről kell gondoskodnia 

a) az elhelyezés azonnali végrehajtását elrendelő határozat, 

b) a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó indokolt kérelem 

alapján. 

 

20. § 

 

(1.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik 

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

meghosszabbított időtartam – leteltével, 

b) a jogosultsági feltételek megszűnésével. 

(2.) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás 

megszűnését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti, 

melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a 

megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak 

szerint szűnik meg. 

(3.) Az intézményvezető az önkéntesen igénybevett gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten 

súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei már nem állnak fenn. 

(4.) Az intézményvezető az önkéntesen igénybevett gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról 

írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Egyet nem értés 

esetén a jogosult, illetve más törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől 

számított 8 napon belül a Népjóléti Bizottsághoz fordulhat. A Bizottság 

végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell. 

 

 

 

 

A családi napközi 

21. § 

 

(1.) Az önkormányzat családi napközi keretében gondoskodik a bölcsődei és óvodai 

ellátásban nem részesülő gyermekekről, az iskolai oktatásban részesülő 

gyermekekről az iskolai nyitvatartási időn kívüli időszakban, továbbá az iskolai 

napközit, tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermekekről. 

(2.) A családi napközi a gondozottak számára életkoruknak megfelelő, nem 

közoktatási célú ellátást, nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést 

nyújt. 
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A házi gyermekfelügyelet 

22. § 

 

(1.) Az önkormányzat házi gyermekfelügyelet keretében - a szülő munkarendjéhez 

igazodóan - a gyermek otthonában biztosíthatja a gyermekek napközbeni 

ellátását, ha az nappali intézményben nem biztosítható és a szülő a gyermek 

napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani. 

 

 

A gyermekek átmeneti gondozása 

23. § 

 

(1.) A gyermekek átmeneti gondozása keretében az önkormányzat a gyermek testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő gondozásáról, neveléséről és 

lakhatásáról, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek 

megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és 

egészségügyi ellátásáról gondoskodik. 

(2.) A gyermekek átmeneti gondozása a szülő kérelmére vagy beleegyezésével 

történhet. 

(3.) Az önkormányzat ezt az ellátási formát úgy biztosítja, hogy szervezi és 

közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

 

V. FEJEZET 

A térítési díjak 

24. § 

 

(1.) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátásáért, átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni. 

(2.) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások 

keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat 

fizetni. A térítési díjak megállapításánál az 1997. évi XXXI. tv. 146-148.§. 

előírásai az irányadók. 

(3.) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés 

kivételével a személyes gondoskodást nyújtó alapellátási szolgáltatások 

személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres havi 

jövedelme vehető figyelembe. 

(4.) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente a költségvetés 

elfogadásakor állapítja meg külön rendelettel, melyet az adott évben indokolt 

esetben még egyszer módosíthat. A képviselő-testület által megállapított 

intézményi térítési díjat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(5.) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 

ellátottra jutó napi összege. 

(6.) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg az intézményi térítési 

díj egy napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett 

étkezések száma, a 23 § (1) bek. szerinti jövedelmi viszonyokhoz igazodó 

egyéni kedvezmények figyelembevételével. 

(7.) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
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(8.) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére 

kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. 

 

A normatív kedvezmények 

25. § 

 

(1.) Gyermekétkeztetés esetén a gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti 

tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb a 20. évének betöltéséig  

a) a diákotthonban, kollégiumban, gyógypedagógiai nevelési-oktatási 

intézményben elhelyezett óvodás és általános iskolai tanuló gyermek 

esetén az intézményi térítési díj 50 %-át, 

b) három és többgyermekes családok esetén gyermekenként az intézményi 

térítési díj 50 %-át, 

c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi 

térítési díj 50 %-át (feltéve, hogy a, b, d, pontokban foglalt 

kedvezményekben nem részesül) 

d) A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek és tanuló   

után az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell 

biztosítani.  

e) a d) pontban meghatározott óvodás, valamint bölcsődés gyermek után az 

intézményi díj további 50%-át kedvezményként kell biztosítani. 

(2.) A házi gyermekfelügyelet keretében biztosított személyes szolgáltatás 

intézményi térítési díja az ellátásra fordított költségeknek az egy gondozási 

órára számított hányada. 

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett 

rendszeres havi jövedelmének 15%-át (étkeztetést is nyújtó ellátás esetén 20%-

át), függetlenül az ellátásban részesülő gyermekek számától. 

(3.) Az átmeneti gondozást nyújtó ellátás esetén az intézményi térítési díj alapja az 

egy ellátottra jutó napi önköltség. 

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett 

havi jövedelmének 25%-át (több ellátott gyermek esetén a kötelezett havi 

jövedelmének 50%-át). 

(4.) A normatív kedvezmény megállapításánál közös háztartásban élőként kell 

figyelembe venni: 

a) a 18 éven aluli, 

b) a 25 évesnél fiatalabb, oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, 

valamint 

c) az életkortól függetlenül tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket. 

 

26. § 

 

(1.) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás 

igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi 

térítési díjról. 

(2.) Ha kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, vagy annak a 

normatív kedvezményeken, illetve egyéni kedvezményeken túli további 

csökkentését (elengedését) kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon 

belül a Népjóléti Bizottsághoz fordulhat. Ebben az esetben a Népjóléti 

Bizottság a kérelem tárgyában határozattal dönt. 

(3.) A személyi térítési díjat 
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a) gyermekétkeztetés esetén egy havi időtartamra előre, 

b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén havonta utólag kell 

megfizetni. 

(4.) A személyi térítési díjat havonta, a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell 

megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 

napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő 

eredménytelen eltelte esetén az intézményi vezető a hátralékot nyilvántartásba 

veszi, és erről évente tájékoztatja a képviselő-testületet. A térítési díjhátralék 

behajtásáról a képviselő-testület intézkedik. 

 

Záró rendelkezések 

27. § 

 

(1.) E 2004. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

(2.) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. tv., továbbá a 

133/1997. (VII. 29.) és a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell 

alkalmazni. 

(3.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 42/2003. (VII. 30.) 49/2002. (XII. 

30.), 8/2002. (III. 1.), 5/2001. (III. 5.), 29/2000. (VII. 01.), a 15/2000. (IV. 17.), 

17/1998. (V. 12.) sz. önkormányzati rendeletek, valamint Budakeszi Város 

Önkormányzata által fenntartott nevelési és oktatási gyermekvédelmi 

intézményben alkalmazandó térítési díjakról szóló 13/2003. (III. 1) és a 6/2001. 

(III. 5) Ör. számú rendeletek, továbbá az élelmezési nyersanyagnormáról szóló 

19/2003. (IV. 1.) és 14/2003. (III. 1) sz. rendelet e rendelet hatályba lépésével 

hatályát veszti. 

 

Budakeszi, 2004. február 24. 

 

 

 

 

 Farkas Gyula Majorné dr. Stahácz Éva 

 polgármester jegyző 

 

 



   1. sz. Melléklet  

a 9/2004. (II. 27.) számú rendelet 24. § (4) bekezdéshez   

 

2004. évi étkezési normák 
 

 

Intézmény Étk. Nyersanyag ÁFA 15 % Összesen 

Bölcsőde Tízórai 40 6 46 

 Ebéd 147 22 169 

 Uzsonna 40 6 46 

 Összesen 227 34 261 

     

Óvoda Tízórai 36 5 41 

 Ebéd 141 21 162 

 Uzsonna 36 5 41 

 Összesen 213 31 244 

     

Iskola napközi Tízórai 52 8 60 

 Ebéd 196 29 225 

 Uzsonna 52 8 60 

 Összesen 300 45 345 

     

Iskola menza Ebéd 196 29 225 

     

Gimn.konyha Reggeli 58 9 67 

 Ebéd 207 31 238 

 Uzsonna 45 7 52 

 Összesen 310 47 357 

     

Gimn. menza Ebéd 207 31 238 

 

 

2004. évi átlagnormák 
 

Óvoda konyha Tízórai 40 6 46 

 Ebéd 174 26 200 

 Uzsonna 43 6 49 

Összesen  257 39 296 

     

Gimn. konyha Reggeli 69 10 79 

 Ebéd 198 30 228 

 Uzsonna 45 7 52 

 Vacsora 173 26 199 

Összesen 

(R+E+U) 

 312 47 359 
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2004. évi tervezett térítési díjak 

Munkahelyi étkezés/vendégebéd 

 

 
Intézmény Nyersanyag Rezsi (85 %) ÁFA (15 %) Összesen 

Bölcsőde (T+E+U) 227 193 63 483 

Hiv.étk./vendégebéd 147 125 41 313 

     

Óvoda konyha (T+E+U) 257 218 71 546 

Hiv.étk./vendégebéd 174 148 48 370 

     

Gimn. konyha (T+E) 267 227 74 568 

Hiv.étk./vendégebéd 198 168 55 421 

 

 
 


