
Budakeszi Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 20/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete  

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  

9/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő- a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

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

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

1. § 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

szóló 9/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

                                                               „A rendelet célja   

1. § 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén – a gyermekek védelméről és a 

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

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendeletben, valamint a gyámhatóságokról, és 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.” 

2. § 

Az R. 12. § (3) bekezdésében a „közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.” szövegrész helyébe 

a „nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény” szöveg lép. 

                                                                        3. § 

Az R. 14. § (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki: „Ezen szolgáltatások térítési díját 

az R. 1. melléklete határozza meg.” 

4. § 

Az R. 14. § (5) bekezdésében a „közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény” szövegrész helyébe „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény” szöveg lép. 

5. § 



Az R. 14. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:  

14. § (6) A bölcsőde legfeljebb a Gyvt-ben meghatározott férőhely mértékig az ellátási területén 

kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is 

biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását 

biztosítani tudja.”  

6. § 

Hatályát veszti az R. 21.§. 

7. § 

Az R. 24/A. § (1) bekezdésében az „intézményi térítési díját” szövegrész helyébe a „személyi 

térítési díját” szöveg lép. 

8. 

Az R. 24/A. § (1) bekezdésében „a rendelet 1. számú melléklete” szövegrész helyébe „az R. 

2. melléklete” szöveg lép.  

9. § 

(1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 

10. § 

A rendelet a 2020.  július 17. napján lép hatályba. 

Budakeszi, 2020. július 17. 

 

 

 

                    dr. Győri Ottilia                dr. Szelenczy Gabriella 

                   polgármester     jegyző 

 

A rendeletet 2020. július 17. napján kihirdettem. 

 

dr. Szelenczy Gabriella   

                  jegyző 

 



 


