Magyarbánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 26.)
önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában,
valamint a 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdéseiben, a
131. §-ában, a 147. §-ában, valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) által az önkormányzatok számára meghatározott, a
gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a feltételrendszert, az eljárási
szabályokat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
biztosítását szabályozza a helyi sajátosságok figyelembe vételével.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 4. §-ában meghatározott, Magyarbánhegyes község
közigazgatási területén tartózkodó gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.
(2) A rendelet 6. §-ában szabályozottak tekintetében a rendelet hatálya Magyarbánhegyes
község oktatási-nevelési intézményeiben ellátott gyermekekre terjed ki.
II. Fejezet
Gyermekjóléti alapellátások
3. Gyermekjóléti alapellátások célja
3. §
(1) Az e rendeletben szabályozott gyermekjóléti alapellátások célját a Gyvt. 38. § (1)-(3)
bekezdései szabályozzák.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében a gyermekjóléti
szolgáltatást és a gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.
4. Gyermekjóléti szolgáltatás
4. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39. § (1) bekezdésében foglaltak alapján olyan, a
gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, mely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,

a kialakult veszélyeztetettségének megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás körébe tartozó feladatait a Humán
Szolgáltató Központ Magyarbánhegyes szakmai egységei közreműködésével látja el.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.
(4) A Gyvt. 39.-40. §-ai határozzák meg gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.
(5) A Gyvt. 31.-32. §-ai rendelkeznek a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének módjáról.
(6) Az ellátás a Gyvt. 37/A. §-ában szabályozottak szerint szűnik meg.
5. Gyermekek napközbeni ellátása
5. §
(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében az önkormányzat a fenntartásában működő
Mesevár Óvoda és Bölcsődében mini bölcsődei ellátást biztosít a három éven aluli gyermekek
számára.
(2) Az önkormányzat által fenntartott mini bölcsődében nyújtott gondozási díj összege nulla
forint.
(3) Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátás iránti kérelmet – 2. melléklet - a kérelmező az
(1) bekezdésben foglalt intézmény vezetőjéhez nyújthatja be.
(4) A bölcsődei ellátás igénybevételéről, megszűnéséről az intézményvezető saját hatáskörben
dönt.
(5) A felvétel során az intézményvezető a Gyvt. 43. § (3) bekezdésében meghatározottakat
figyelembe veszi.
(6) Az intézményvezetője külön eljárás nélkül köteles azonnali ellátást biztosítani a
gyermeknek, ha az ellátás biztosításával a gyermek testi épsége, egészsége kerül megóvásra.
(7) A bölcsődei ellátás megszűnik:
a) a szülő kérelmére,
b) a gyermek a harmadik életévét betöltötte és az óvodába lépéshez szükséges fejlettséggel
rendelkezik,
c) a gyermek egészségügyi állapota indokolja.
6. A térítési díj
6. §
(1) Az önkormányzat az óvodai és mini bölcsődei gyermekétkeztetést a Magyarbánhegyesi
Mesevár Óvoda és Bölcsőde intézményeiben biztosítja. Az iskolai gyermekétkeztetést a Humán
Szolgáltató Központ Magyarbánhegyes látja el a Főzőkonyha és Étteremben.
(2) A gyermekétkeztetés igénybevétele esetén a rendelet 1. mellékletében megállapított térítési
díj figyelembevételével a jogszabályban meghatározottak szerint kerül megállapításra
intézményi térítési díj.
(3) Az igénybevételhez szükséges kérelmeket, az intézményi térítési díj megállapításához
szükséges dokumentumokat, valamint a normatív kedvezmény jogosultságot a Humán
Szolgáltató Központhoz kell benyújtani.

(4) Amennyiben a Gyvt. 21/B. § (1) – (2) bekezdéseiben meghatározott normatív kedvezményre
az igénybevevő nem jogosult, részére az önkormányzat az általa biztosított gyermekétkeztetés
fizetendő térítési díjából 50%-os kedvezményt biztosít az alábbi feltételek együttes fennállása
esetén:
a) a kérelmező Magyarbánhegyes községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, vagy
magyarbánhegyesi tartózkodási hellyel rendelkezik és a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett
tartózkodási helyén lakik,
b) a kérelmezővel egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, gyermekét egyedül nevelő esetében 450%át.
(5) Az önkormányzat egyéni rászorultság alapján a térítési díj megfizetése alól mentesítést nem
állapít meg, annak megfizetéséhez rendkívüli települési támogatás formában nyújthat
segítséget.
(6) Az 1. mellékletben meghatározott térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
7. §
(1) Az intézményi térítési díjat a mini bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő
gyermek, a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló esetében előzetes igény
alapján a tárgyhónap 10. napjáig előre kell megfizetni a kiállított számla ellenében a Humán
Szolgáltató Központ részére.
(2) Ha a gyermek az adott hónapban betegség vagy egyéb ok miatt távol marad a nevelésioktatási intézménytől és azt az étkeztetést végző Intézmény felé legalább a távolmaradást
megelőző napon jelzi, a következő igénybevételi hónapra kiállított számlánál jóváírásra kerül a
már befizetett térítési díj összege.
(3) A távolmaradás napján jelzett étkezési lemondás már nem vehető figyelembe, ebben az
esetben a szülőnek lehetősége van a nevelési-oktatási intézményekből, illetve az étkezést
biztosító Főzőkonyha és Étteremből elvinni az aznapra lejelentett étkezési adagot.
(4) A térítési díj megfizetése a Humán Szolgáltató Központ Magyarbánhegyes OTP Banknál
vezetett 11733034–15763909–00000000 számú számlájára történhet Szép-kártyáról vagy
bankkártyáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással. Az utalásnál
közleményként fel kell tüntetni a gyermek nevét és lehetőség szerint a gyermek osztályát,
csoportját.
8. §
(1) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az
intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére,
valamint a mulasztás következményeire.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője
negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.
7. Szünidei gyermekétkeztetés
9. §
(1) Az önkormányzat a Gyvt. 21/C. § 1) bekezdés a) pontjában meghatározott szünidei
gyermekétkeztetésen kívül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
magyarbánhegyesi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolai tanulók

részére a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére, ingyenesen biztosítja a déli meleg
főétkezést a nyári szünetben 43 munkanapon keresztül.
(2) A nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a gyermek más településen
történő táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén az adott gyermek tekintetében
az (1) bekezdésben meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szünidei gyermekétkeztetés
meghirdetésével és lebonyolításával megbízza a polgármestert.
8. Hatályba léptető és záró rendelkezések
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §
Hatályát veszti Az önkormányzat által nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 5/2015
(III.31.) önkormányzati rendelet.

