
Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
10/2021. (XI.03.) önkormányzati rendelete 

 
a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó  

gyermekjóléti alapellátásokról 
 
 
Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cik-
kének (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 10. pontjában, valamint a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdése, 
a 29. § (1)-(2) bekezdése, 131. § (1) bekezdése, 151. § (2f) bekezdésében rögzített felhatalma-
zás alapján a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról a 
következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

1. § 
 

(1) A rendelet célja, hogy a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesíté-
se, továbbá veszélyeztetettségük megelőzése és megszüntetése érdekében, meghatározza 
Nagytőke Község Önkormányzata által biztosított ellátások formáit. 
 

(2) A biztosított ellátásoknak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fej-
lődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetett-
ség megelőzéséhez, és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyer-
mek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

 
Rendelet hatálya 

2. § 
 

E rendelet hatálya kiterjed a Nagytőke Községben lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező 
magyar állampolgárokra, valamint a külön jogszabályokban meghatározott személyekre. 
 

3. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az alábbi személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátásokra: 
a) gyermekjóléti szolgáltatás 
b) gyermekek napközbeni ellátása. 

 
II. fejezet 

Pénzbeli, természetbeni ellátás 
4. § 

 
A rászoruló gyermek és fiatal felnőtt részére a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, termé-
szetbeni és személyes gondoskodást nyújtó önkormányzati rendeletben szabályozott rendkívüli 
települési támogatás formájában lehet segítséget nyújtani.  

 
III. fejezet 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
5. § 

 
(1) Nagytőke Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Szentesi Csa-

ládsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálata útján biztosítja a törvény által meghatározottak 
szerint. 



2 
 

 
(2) A részletes szakmai és szolgáltatási tevékenységet az intézmény szervezeti és működési 

szabályzata tartalmazza. 
 

(3)  A szolgáltató szervezési, szolgáltatási, és gondozási feladatokat lát el a  
Gyvt-ben meghatározottak alapján, együttműködve a gyermekvédelemmel foglalkozó más 
intézményekkel, szervezetekkel és személyekkel. 

 
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás részletes szakmai és gondozási tevékenységét a szolgálat 

szakmai programjában kell megállapítani. 
 

IV. fejezet 
Gyermekek napközbeni ellátása 

6. § 
 

Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. §-ában meghatározottak sze-
rint óvodai napközi keretében szervezi meg.  
 

Térítési díjak 
7. § 

 
(1) A rendeletben meghatározott ellátásokért a jogosult, vagy a tartásra kötelezett hozzátarto-

zója a mellékletben meghatározott térítési díjat fizet (személyi térítési díj). 
 

(2) A meghatározott személyi térítési díjat a jogszabályokban meghatározott kedvezmények 
figyelembe vételével kell megállapítani és utólag a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig 
kell megfizetni. 

 
(3) A rászoruló gyermek részére a polgármester települési támogatás keretében nyújthat segít-

séget a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló helyi rendeletben meghatározottak szerint. 

 
V. fejezet 

Eljárási szabályok 
8. § 

 
(1) A Képviselő-testület a Gyvt. 18. §. (2) bekezdésében meghatározott hatáskörének gyakorlá-

sát a polgármesterre ruházza át. Az átruházott hatáskör gyakorlásához a Képviselő-testület 
utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. 
 

(2) A Polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a Képviselő-testületnek ne-
gyedévente köteles beszámolni. 

(3) Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a Szentesi Családsegítő 
Központ, valamint a Szentesi Felsőpárti Óvoda Nagytőkei Tagóvodája keretében biztosítja. 
 

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, szolgáltatások igénybevételére vonatkozó ké-
relmeket az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásban, az ellátást, szolgáltatást 
nyújtó intézmény vezetőjénél nyújthatja be. 

 
(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást az is kezdeményezheti, aki tudomást szerez a 

rászoruló személyről. 
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(6) Az eljárás hivatalból is megindítható, azonban ilyenkor is szükséges az érintett hozzájárulá-

sa. 
 

9. § 
 

(1) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott ellátások tekintetében az intézményveze-
tőkre ruházza át a 

a) a személyi térítési díjak megállapítása, és az 
b) ellátások megszüntetésének jogkörét. 

 
(2) Az intézményvezető jogkörébe utalt intézkedések ellen a kézhezvételtől számított 8 napon 

belül Nagytőke Község Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni. 
 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal kapcsolatos részletes 
szabályokat az intézmények szervezeti és működési szabályzatában, továbbá házirendjé-
ben kell megfogalmazni. 

 
(4) Az intézmények a szakmai munka eredményességének érdekében folyamatosan együttmű-

ködnek a fenntartóval és indokolt esetben átfogó értékelést adnak a tevékenységükről. 
 

VI. fejezet 
Záró rendelkezések 

10. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 5/2018. (XII.27.) önkor-
mányzati rendelet. 

 
 
 
 Kis Nándor sk. Dr. Sztantics Csaba sk. 
 alpolgármester jegyző 
 
 
 
Záradék: Megalkotta Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 3. 
napján megtartott ülésén. 
Kihirdetve: 2021. november 3. 
Hatályba lép: 2021. november 4. 
 
 
 
 Dr. Sztantics Csaba 
              jegyző 
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1. melléklet a 6/2022.(VII.29.) önkormányzati rendelethez1 
 
 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 
 

Óvodai ellátás Ft/nap 
Reggeli 163 
Ebéd 367 
Uzsonna 86 
Összesen 616 

 
 
Fentiek a nyersanyagnorma összegét tartalmazzák, melynek figyelembevételével a 
személyi térítési díj mértéke a nettó nyersanyagköltség + a mindenkori áfa együttes ösz-
szege. A számlázásnál a kerekítés szabályi szerint kell eljárni. 

                                                
1 Módosítótta a 6/2022.(VII.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. augusztus 1. napjától. 


