
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelete 

 a pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról 
és a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodás igénybevételi 

szabályairól 
 
1Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) bekezdésben és 29. §-ában 
foglalt felhatalmazás és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. §-ában meghatározott feladatköre alapján az önkormányzat által a gyermekek 
részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról a következőket rendeli el: 

 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
 

1. A rendelet célja 
 

1. § E rendelet célja, hogy az önkormányzat területén a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) és a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakkal 
összhangban megállapítja azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az 
önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 
érvényesítéséhez, gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 
megszűntetéséről. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2. §2 A rendelet hatálya kiterjed Nagykőrös Város Önkormányzata területén élő és a Gyvt. 
4. § (1)-(4) bekezdésbe hatálya alá tartozó gyermekekre, fiatal felnőttekre, valamint 
szüleikre. A család –és gyermekjóléti központ illetékessége, működési területe 
Nagykőrös járás közigazgatási területe, Nagykőrös, Kocsér és Nyársapát települések 
közigazgatási területe. 
 

 
II. Fejezet 

Az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a 
személyes gondoskodás formái 

 
3. Az önkormányzat feladatai 

 
3. § 3(1) Nagykőrös Város Önkormányzata ezen rendeletben foglaltak szerint biztosítja a 

gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodáshoz való 
hozzájutást. 

 
4(2)   Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái: 

                                                 
1 Módosította a 22/2013. (V.31.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2013. június 1.  
2 Módosította a 12/2018. (VI. 29.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2018. július 1. 
3 Módosította a 58/2013. (XII. 20.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2014. január 1. 



2 

 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, család –és gyermekjóléti szolgálat, család –
és gyermekjóléti központ, 

b) bölcsődei ellátás, 
c) 5gyermekek átmeneti ellátása, gondozása. 

 
(3)6 A gyermekjóléti szolgáltatást és a bölcsődei ellátást a Nagykőrösi 

Humánszolgáltató Központ biztosítja. 
 

 
4. Általános szabályok 

 
4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételére a 

Gyvt. 31. §-ában és a 32. §-ában, valamint e rendeletben szabályozottak az 
irányadóak. 

 
(2) A személyes gondoskodás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy 

törvényes képviselője írásos kérelmére történik. 
 
(3) 7A 3. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt ellátás kivételével, a személyes 

gondoskodásra vonatkozó kérelemről, a személyi térítési díj megállapításáról, 
felülvizsgálatáról, az ellátás megszüntetéséről az intézmény vezetője dönt. A 
döntésről a kérelmezőt, illetve a törvényes képviselőt írásban értesíti. 

 
(4) A személyes gondoskodás feltételeiről az intézmény vezetője nyújt tájékoztatást 

a kérelmező részére.  
 
(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-a szerint. 
 
(6) Az intézményi térítési díj mértékét az önkormányzat külön rendeletben 

szabályozza. 
 

(7) 8A gyermekjóléti alapellátás igénybevételének megkezdése előtt az 
intézményvezető a kérelmezővel, illetve a törvényes képviselővel írásban 
megállapodást köt. 

 
 

5. 9 
 

6. Bölcsődei ellátás 
 

6. §  
(1) 10Bölcsődei ellátásra a Gyvt. 42. § és 42/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 
(2) A 6. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az intézmény vezetője biztosítja a bölcsődei 

felvételt annak: 

                                                                                                                                                         
4 Módosította a 28/2017. (XII. 1.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2017. december 2. 
5 Módosította a 12/2018. (VI. 29.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2018. július 1. 
6 Módosította a 12/2018. (VI. 29.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2018. július 1. 
7 Módosította a 16/2012. (IV. 27.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2012. május 1. 
8 Hatályba léptette a 16/2015. (V. 29.) ö. r.     Hatályba lépés ideje: 2015. június 1. 
9 Hatályon kívül helyezte a 58/2013. (XII. 20.) ö. r.   Hatályba lépés ideje: 2014. január 1. 
10 Módosította a 16/2015. (V.29.) ö. r.     Hatályba lépés ideje: 2015. június 1. 
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a) 11aki(k)nek szülei, nevelői, gondozói munkát végeznek, munkaerő-piaci 
részvételt elősegítő programban, képzésben vesznek részt, 

b) aki(ke)t időskorú személy nevel, 
c) aki(k)nek szülője/szülei vagy más törvényes képviselője tartós beteg, 
d) 12aki(ke)t egyedülálló személy nevel, 
e) 13akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van 

szüksége, 
f) 14aki(k)nek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem 

tud gondoskodni, 
g) 15aki(k)nek szülei, törvényes képviselői nappali rendszerű iskolai 

oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett 
felsőoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben 
vesznek részt. 

 
(3) 16A bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A. §-A, a 42. §-a és a 42/A. §-a szerint. 
 
(4) 17A bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának mértékét az önkormányzat külön 

rendeletében szabályozza. A személyi térítési díj mértékét a Gyvt. 146-152. §-ában 
foglaltak szerint az intézmény vezetője állapítja meg. 

 
18(5) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni: 
 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 
b) három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 
c) védelembe vett gyermeket, 
d) gyermek szülője, törvényes képviselője felvételi kérelem benyújtását követő 30 
napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
viszonyban áll. 
 
(6) 19 

 
7. Gyermekjóléti szolgáltatás 

 
7. § 20A gyermekjóléti szolgáltatást térítésmentes, és a Gyvt. 39. §-a, 40. §-a és a 40/A. §-a 

szerinti feladatellátást biztosítja. 
 

8. Helyettes szülői ellátás 
 
8. § 21(1) A gyermekek átmeneti ellátása (gyermekek átmeneti otthona) ellátási szerződés 

útján biztosított az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által fenntartott 

                                                 
11 Módosította a 16/2015. (V. 26.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2015. június 1. 
12 Hatályba léptette a 16/2015. (V. 29.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2015. június 1. 
13 Hatályba léptette a 16/2015. (V. 29.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2015. június 1. 
14 Hatályba léptette a 16/2015. (V. 29.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2015. június 1. 
15 Hatályba léptette a 28/2017. (XII. 1.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2017. december 2. 
16 Módosította a 28/2017. (XII. 1.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2017. december 2. 
17 Módosította a 28/2017. (XII. 1.) ö. r.     Hatályba lépés ideje: 2017. december 2. 
18 Hatályba léptette a 28/2017. (XII. 1.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2017. december 2. 
19 Hatályon kívül helyezte: 22/2013. (V.31.) ö. r.   Hatályba lépés ideje: 2013. június 1. 
20 Módosította a 12/2018. (VI. 29.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2018. július 1. 
21 Módosította a 12/2018. (VI. 29.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2018. július 1. 
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Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona intézmény keretében. A szülő, törvényes 
képviselő kérelmére, vagy beleegyezésével egészségi állapota, életvezetési problémája, 
indokolt távolléte vagy más akadályoztatása estén kérheti a személyes gondoskodás e 
formáját a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ Család –és Gyermekjóléti 
Szolgálata útján. 
 
(2) A helyettes szülőt megillető helyettes szülői -, nevelői díj és ellátmány mértékét az 
önkormányzat külön rendeletben szabályozza. 

 
III. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

9. Hatályba lépés 
 
9. § (1) E rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba. 

 
(2) E rendelet hatályba lépésének napjával hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének módosított 10/2006. (III. 31.) ÖT. sz. 
rendelete a pénzben és természetben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról, és a 
gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodás 
igénybevételi szabályairól és annak módosításáról szóló 14/2009. (V.1.) ÖT. 
számú rendelet. 

 
 

10. Jogharmonizációs záradék  
 
10.§ Ez a rendelet  

a) a Tanács 94/33/EK irányelve (1994. június 22.) a fiatal személyek 
munkahelyi védelméről, 

b) a tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik 
országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak 
jogállásáról, 

c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 
29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén 
történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint a 
1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 
75/35/EGK, a 90/364/EGK, 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről, 

irányelveknek való megfelelést szolgálja. 
 

 
Nagykőrös, 2010. november 25. 
 
         Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk. 
        polgármester jegyző 
 
Záradék: 
 
Módosította Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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- 16/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 
- 22/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 
- 58/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 
- 16/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 
- 28/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 
- 12/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 

                  

Egységes szerkezetbe foglalva és publikálva 2018. június 29. napján 

 

 

Dr. Czira Szabolcs  Dr. Nyíkos Sára  

 polgármester címzetes főjegyző 

 
 


