
Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015. (I.19.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 

Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 29. § (1)-(2) bekezdésekben foglalt felhatalmazás alapján a 

Magyarország helyi önkormányzatairól
 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekvédelem helyi rendszeréről a következőket 

rendeli el: 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

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.) kapott 

felhatalmazásnak megfelelően megállapítsa azokat a szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat 

biztosítja a gyermekvédelmi rendszer működését. 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § E rendelet személyi hatálya kiterjed Endrefalva község közigazgatási területén lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

3. § E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmat az Gyvt. 5. §-a szerint kell 

értelmezni. 

 

II. fejezet 

A gyermekek védelmének rendszere 

 

4. § A gyermekek védelmét Endrefalva Község Önkormányzata pénzbeli és természetbeni támogatással, 

és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosításával valósítja meg: 

a) Pénzbeli és természetbeni ellátás: 

aa) beiskolázási támogatás 

ab) önkormányzati segély 

b) Gyermekjóléti szolgáltatás: 

ba) gyermekjóléti szolgálat 

c) Gyermekek napközbeni ellátása 

ca) óvoda, 

cb) iskolai napközi, 

cc) gyermekétkeztetés. 

cd) biztos kezdet gyerekház 

 

Beiskolázási támogatás 

 

5. § (1) Endrefalva Község Önkormányzata azon endrefalvai lakóhellyel rendelkező: 

a) eljáró általános iskolás gyermek törvényes képviselője részére, 

b) középiskolás, vagy OKJ képzésben részt vevő gyermek törvényes képviselője vagy nagykorú 

gyermek részére 

c) felsőfokú szakképzésben részt vevő nagykorú gyermek részére, 

akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, tanévkezdéskor egyszeri beiskolázási 

támogatást biztosít, amennyiben a (2) bekezdésben foglaltaknak a kérelmező megfelel. 



(2) A támogatás azon kérelmezőnek állapítható meg, aki határidőig kérelmezi a támogatást és családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 100.000 Ft-ot, továbbá a gyermek, nagykorú 

gyermek nem évismétlésre kötelezett, valamint a gyermek, nagykorú gyermek nem magántanuló. 

(3) A beiskolázási támogatás összege 

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében 7.000 Ft 

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében 15.000 Ft 

c) az (1) bekezdés c) pontja esetében 25.000 Ft. 

(4) A támogatás tárgyév szeptember 30. napjáig beadott kérelem esetén állapítható meg, amelyhez 

mellékelni szükséges a gyermek, nagykorú gyermek iskolalátogatási igazolását, valamint az előző tanév 

végi bizonyítványának másolatát. 

(5) A beiskolázási támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 

 

Önkormányzati segély 

 

6. § (1) Endrefalva Község Önkormányzata a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek 

családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt önkormányzati segélyt biztosít a külön 

rendeletben foglaltak alapján. 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

7. § A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást az általa fenntartott Alapszolgáltatási Központ 

Gyermekjóléti Szolgálata (a továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat) (3165 Endrefalva, Béke út 13.) útján 

biztosítja. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

 

8. § A gyermekek napközbeni ellátása 

a) óvodában, 

b) iskolában, 

c) iskolai napköziben biztosított. 

 

Gyermekétkeztetés 

 

9. § (1) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosítja. 

(2) A gyermekétkeztetésért a külön rendeletben meghatározott mértékű térítési díjat kell fizetni. 

(3) A térítési díjat a képviselő-testület egyedi kérelem alapján, meghatározott időre átvállalhatja. 

 

Biztos kezdet gyerekház 

 

10. § A Képviselő-testület pályázati támogatással finanszírozott Biztos Kezdet Gyerekházat működtet a 

3165 Endrefalva, Besztercebánya út 41. szám alatt. 

 

III. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

11. § (1) Hatályát veszti 

a) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2000. (III.30.) sz. Ö. Rendelet, 

b) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2000. (III.30.) sz. Ö. rendelet módosításáról szóló 

11/2003. (IX.12.) sz. Ö. rendelete, 

c) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított 4/2000. (III.30.) sz. Ö. rendeletének 

módosításáról szóló 8/2004. (V.29.) rendelet, 



d) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2000. (III.30.) rendeletének módosításáról szóló 8/2006. 

(V.29.) Ö. rendelet, 

e) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló többször módosított 4/2000. (III.30.) rendeletének 

módosításáról szóló 5/2009. (III.26.) rendelet, 

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Endrefalva, 2015.01.14. 

 

 

 

Ph. 

 

 Csóriné Botyánszki Ágnes      Vincze Nikolett 

          polgármester              jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve. 

 

Endrefalva, 2015.01.19. 

 

 

 

Vincze Nikolett 

     jegyző 

 


