
Bordány Nagyközség Jegyzőjétől 
T/5/2021. 

 
Előterjesztés, indokolás és előzetes hatástanulmány 

 
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 

 
Előterjesztő:  Dr. Fodor Ákos, jegyző  
Tárgy: rendelet megalkotása 
Melléklet:  1 db rendelet tervezet 
Előkészítő:  Dr. Fodor Ákos, jegyző 
Véleményező bizottság:  Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság (ESZIB) 

 
Elfogadáshoz szükséges 
szavazati arány:  

minősített többség  

Indokolás közzététele:  szükséges 
 
 

Tisztelt Képviselő- testület! 
Tisztelt Képviselők!  
 
Rendelet megalkotásának általános indokolása a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § alapján: 
 
Jelen rendelet megalkotásának indokai: Új egységes rendelet megalkotása vált szükségessé, 
egyrészt a technikai módosítás (bizottság neve változott) miatt, továbbá az elmúlt időszak 
tapasztalatai alapján a jelenleg hatályos jogszabály több helyen is korrigálásra szorul. Bekerül 
a rendeletbe a mini bölcsődéről szóló rendelkezés.  A rendelet szövegében a megfogalmazások 
több esetben pontosításra kerültek.  
Mindezek miatt a rendelet felülvizsgálatra került, és új egységes rendelettervezet készült. 
 
Részletes indokolás: A gyermekvédelmi ügyben hatáskörrel rendelkező bizottság neve 
változott: Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság (ESZIB).  A rendelet 4. §-ban 
szabályozott babaruha-utalvány összege emelése javasolt, 10000 Ft-ról 15000 Ft-ra. Az emelés 
azért indokolt, mert az utalvány bevezetése óta eltelt időben a fogyasztói árak emelkedtek.  
A 6. §-ban a napközbeni ellátás, óvodai és iskolai gyermekétkeztetés biztosításáról szóló 
rendelkezés módosul. 
A személyes gondoskodás körében bevezetésre kerül a mini bölcsődei ellátás. 
 
Előzetes hatásvizsgálat a Jat. 17. § alapján: 
 
 
Társadalmi hatás: A rendelet megalkotásával a változások, a 

technikai módosítások átvezetésre kerülnek. 
Gazdasági, költségvetési hatás: A tervezet gazdasági, költségvetési hatása:  

minimális többletköltséget eredményezhet. 
Környezeti, egészségi hatás: A tervezet elfogadása környezeti, egészségi 

hatást nem eredményez. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A tervezet elfogadása az adminisztratív 

terheket nem növeli. 
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Jogszabály megalkotásának 
szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 

Új rendelet megalkotása szükséges a teljes 
rendeletet érintő módosítások miatt. 

A jogszabály megalkotásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A tervezet elfogadása esetén a rendelet 
alkalmazása többlet személyi, szervezeti, 
tárgyi feltételt nem igényel. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
Bordány, 2021. június 15. 
 
 

Dr. Fodor Ákos 
jegyző 
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Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
….2021.(…….) önkormányzati rendelete 

 
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról 

 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésének, a 29. § (1)-(2) 
bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

I. Általános rendelkezések 
 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott 

személyeket túl Bordány nagyközség oktatási-nevelési intézményeiben ellátott 
gyermekekre. 

 
2. §  (1) Az önkormányzat által nyújtott támogatások: 
 
  a) karácsonyi támogatás, 

  b) kelengye (babaruha-utalvány) támogatás. 
 
 (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában foglalt támogatásra vonatkozó 

hatáskörének gyakorlását az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottságra 
(továbbiakban: bizottság), az (1) bekezdés b) pontjában foglalt támogatásra vonatkozó 
hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át. 

 
 

II. Karácsonyi támogatás 
 
3. § (1) A bizottság a település oktatási-nevelési intézményeiben jogviszonnyal rendelkező 

gyermekek részére a karácsonyi ünnepségre természetbeni támogatást állapíthat meg 
(gyümölcs, szaloncukor, írószer, játék). 
 
(2) A támogatás átadására az óvodában és az általános iskolában megrendezett karácsonyi 
ünnepségen kerül sor. 

 
 

III. Kelengye támogatás 
 

4. § (1) A polgármester minden évben Bordány nagyközségben a Védőnői Szolgálat által 
gondozott családokban élő újszülött gyermekek részére 15.000 Ft összegű természetbeni 
támogatást (babaruha-utalvány) juttat. 

 
(2) A Bordányi Polgármesteri Hivatal által kibocsátott utalvány átadására az Integrált 
Szociális és Egészségügyi Központ intézményében megrendezett ünnepségen kerül sor. 
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Amennyiben ünnepség megtartására nem kerül sor, az utalványokat a védőnők juttatják 
el az érintett családokhoz. 
 

IV. Személyes gondoskodás 
 
5. § Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 
 
 a) gyermekjóléti szolgáltatás (óvodai, iskolai gyermekétkeztetés), 

 b) gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátás, 
 

c) mini bölcsőde. 

 
V. Mini bölcsőde, bölcsődei ellátás, óvodai és iskolai gyermekétkeztetés 

 
6. § (1) A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását, az óvodai gyermekétkeztetést 

az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde intézményében biztosítja. Az iskolai 
gyermekétkeztetést az Óvoda intézménye látja el, az Önkormányzati Étteremben. 

 
(2) Az önkormányzat által fenntartott mini bölcsődében, bölcsődében nyújtott gondozási 
díj összege nulla forint. 

 
 (3) Az alapellátás igénybevétele önkéntes, az ellátás iránti kérelmet a kérelmező az (1) 

bekezdésben foglalt intézmények vezetőjéhez nyújthatja be. 
 

(4) Az ellátást igénybevevő óvodáskorú gyermek, és általános iskolai tanuló szülői 
felügyeletét gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő az óvodai és az iskolai 
gyermekétkeztetésért a jogszabályban meghatározottak szerint - a (4a) bekezdésben 
foglalt kivételekkel - az önkormányzat éves költségvetési rendeletében megállapított 
térítési díjat köteles fizetni. 

 
(5) Ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetés a Gyvt. 21/B. § (1)-(2) 
bekezdésében foglaltak szerint: 
 
I. A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív 
kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) 
 
A mini bölcsődei, bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, 
ha 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermeket nevelnek, 
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 
összegének 130%-át, vagy 
- nevelésbe vették. 
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Az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
- nevelésbe vették. 
 
II. A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként 
kell biztosítani (a továbbiakban: kedvezményes étkezés) 
 
Az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után 
- ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a 
tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, vagy nevelésbe vételhez kapcsolódóan 
nem részesül ingyenes étkezésben; 
- az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy a tanuló rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, vagy nevelésbe vételhez kapcsolódóan nem részesül ingyenes étkezésben. 

 
(6) Az intézményi térítési díjat: 
a) a mini bölcsődei, bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek esetében 
a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig utólag kell befizetni az Apraja-Falva Óvoda és 
Bölcsőde intézményében; 
b) 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló esetében a 
tárgyhónapot megelőző hónap 30. napjáig előre kell befizetni a Bordányi Polgármesteri 
Hivatal pénztárába. 

 
 (7) A képviselő-testület bizottsága a térítési díj megfizetése alól mentesítést nem állapít 

meg, annak megfizetéséhez természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás 
formában nyújthat segítséget. 

 
(8) Az ingyenes, illetve kedvezményes étkezés igénybevételéhez a 6. § (1) bekezdés 
szerinti kérelmező a 328/2011. Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 17. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek 
esetében a rendelet 6. melléklete szerinti, a rendelet 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, 
1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló esetében a 
rendelet 8. melléklete szerinti nyilatkozatot csatolni köteles. 

Szünidei gyermekétkeztetés 

7. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, 
b) a Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján a szociálisan rászorult gyermekek, így 
különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére az 
éves költségvetése függvényében ingyenesen biztosíthatja. 
 
 

VI. Záró rendelkezések 
 
8. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., továbbá a gyámhatóságokról valamint 
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a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.)Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadóak. 

 
 (2) E rendelet 2021. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépéskor 

folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
 
 (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 

szóló 40/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
9. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
 
 

Tanács Gábor      Dr. Fodor Ákos 
polgármester              jegyző 

 
 

 
 
Z á r a d é k :  
 
 
A rendelet kihirdetése 2021. ………….. napján megtörtént. 
 
 
         Dr. Fodor Ákos 
                jegyző 

 


