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Tárgy: Döntés a szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti 

igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

Melléklet: rendelet tervezet 



 
ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 

20. napján tartandó bizottsági ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és 

gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Indokolttá vált a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról 

szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) felülvizsgálata abból a 

szempontból, hogy az Ör. 24. §-sa, amely a rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési 

támogatás feltételeit rögzíti, nem tartalmaz rendelkezést arra az esetre, amikor a polgármester a 

kérelmező jövedelmi viszonyaitól különös méltánylást érdemlő okból eltekintve állapíthat meg 

települési támogatást. 

 

A szociális igazgatási ügyintéző elmondása alapján az elmúlt időszakban több olyan ügyfél is jelezte 

rászorultságát az Önkormányzat felé, akinek élethelyzete megkívánta volna az önkormányzati 

segítséget, azonban az egy főre eső jövedelme pár ezer forinttal meghaladta az Ör -ben rögzített 

jövedelemhatárt. Több esetben hirtelen, nem várt betegség, nagyfokú egészségromlás, egyedülállóvá 

válás, hontalanná válás, vis maior élethelyzet indokolta volna a segítségnyújtást, melynek akadálya az 

volt, hogy az Ör. nem tartalmaz semmi nemű rendelkezést arra nézve, hogy különös méltánylást 

érdemlő, rendkívüli élethelyzet esetén a polgármester az Ör. 24. § (3) bekezdésében rögzített 

jövedelemhatártól eltekinthet. 

 

Fent írtak okán javaslom az Ör. 24. §-sát az alábbi (7) számú bekezdéssel kiegészíteni: 

 

„Különös méltánylást érdemlő esetben (pl.: haláleset, betegség, hontalanná válás, vis maior 

élethelyzet stb.) a polgármester az Ör. 24. § (3) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól és az 

Sztv. 4.§ (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott vagyontól eltekinthet, amennyiben a kérelmező 

megélhetését veszélyeztetné a váratlan kiadás.” 

 

Szükséges továbbá módosítani az Ör. 33. § (3) bekezdését és az Ör. 38. §-sát is, amelyben jelenleg 

csupán az óvodai ellátás szerepel. Jelen szakasz kiegészítésre szorul a mini bölcsődei ellátás 

biztosításával és a szolgáltatást nyújtó intézmény nevének pontosításával. Ezen módosítások 

átvezetésével az Ör. 33. § (3) bekezdésének b) pontja az alábbi tartalomra módosulna: 

 

„(3) Gyermekek részére az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:  

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében –óvoda és mini bölcsődei ellátás, valamint iskolai 

napközis foglalkozás.” 

 

Az Ör. 38. §-sa az alábbi tartalomra módosulna: 

 

”(1) Harkány Város Önkormányzata a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás által fenntartott Harkányi 

Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (7815 Harkány, Dankó P.u.6.) által biztosítja az óvodai és a mini 

bölcsődei ellátást. 

(2) Az óvodai ellátás igénybevételére a nemzeti köznevelésről  szóló 2011.évi CXC. törvényt kell 

alkalmazni. 



(3) A mini bölcsődei ellátás igénybevételére a Harkány Város Önkormányzatának a mini bölcsődei 

ellátásról szóló rendeletében foglaltakat szükséges alkalmazni, szem előtt tartva a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit.” 

 

Továbbiakban a szociális igazgatási ügyintéző kérésére szükséges módosítani az Ör. 1. számú 

mellékletét, amely az egyes települési támogatási kérelmekhez kötelezően benyújtandó jövedelem-és 

vagyonnyilatkozat formanyomtatványát tartalmazza. A formanyomtatvány jelenleg nem tartalmazza 

az igénylővel egy háztartásban élők TAJ számának rögzítésére szánt helyet. Tekintettel arra, hogy az 

úgyn.: PTR rendszerben minden egyes települési támogatás esetében kötelező rögzíteni a 

kérelmezővel egy háztartásban élő személyek TAJ számát, így kérem, hogy az alábbi táblázatos 

formával kerüljön  módosításra az Ör. 1. számú melléklet A) Személyi adatok részének utolsó 

bekezdése: 

 

„Az igénylővel egy háztartásban élők: 

  A B  C  D  E 

   Név 

(születési 

név) 

Rokonsági fok:  Születési helye, 

ideje 

(év, hó, nap) 

 Anyja 

neve 

 Társadalombiztosítási 

Azonosító 

Jele 
 

1. 
  

 

       

 

2. 
  

 

       

 

3. 
  

 

       

 

4. 
  

 

       

 

5. 
  

 

       

 
6. 

     

„ 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és arról dönteni szíveskedjék! 

 

Kelt: Harkány, 2018. szeptember 11.    

 

Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető  
 

Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: a tervezett módosításnak társadalmi hatása, hogy 

abban ez esetben is lehetősége van az Önkormányzatnak egyszeri támogatás formájában támogatni a 

különösen méltányolható, negatív élethelyzetbe került kérelmezőt, ha a kérelmező jövedelmi viszonyai 

alapján nem lenne jogosult a települési támogatásra.  

A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítás csekély mértékben 

növeli az Önkormányzat szociális támogatásra biztosított kiadásait.  

Környezeti és egészségi következménye: a tervezett módosításnak környezeti és egészségügyi hatása 

nincs. 

Adminisztratív következmények: a tervezett módosítás csekély mértékben növeli az Önkormányzat 

és a Hivatal adminisztratív terheit. 



A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A 

módosítás elmaradásának okán előállhat az a helyzet, hogy egy harkányi lakos a jövedelmi viszonyai 

alapján nem részesül települési támogatásban, annak ellenére, hogy életkörülményei igényelnék az 

Önkormányzat részéről a segítségnyújtást. 

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

feltételek adottak. 
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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

/2018. (.. ..) önkormányzati rendelete 

 

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló  

7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (1) és (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti 

igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1.§ 

 

Az Ör. 24. §-sa az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

24. § 

 

„(7) Különös méltánylást érdemlő esetben (pl.: haláleset, betegség, hontalanná válás, vis maior 

élethelyzet stb.) a polgármester az Ör. 24. § (3) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól és az 

Sztv. 4.§ (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott vagyontól eltekinthet, amennyiben  a kérelmező 

megélhetését veszélyeztetné a váratlan kiadás.” 

2. § 

Az Ör. 33. § (3) bekezdése az alábbi tartalomra módosul: 

33. § 

„(3) Gyermekek részére az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:  

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) gyermekek napközbeni ellátása keretében –óvoda és mini bölcsődei ellátás, valamint iskolai 

napközis foglalkozás.” 

3. § 

Az Ör. 38. §-sa az alábbi tartalomra módosul: 

”17. Óvodai és mini bölcsődei ellátás 

38. § 

(1) Harkány Város Önkormányzata a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás által fenntartott Harkányi 

Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (7815 Harkány, Dankó P.u.6.) által biztosítja az óvodai és a mini 

bölcsődei ellátást. 

(2) Az óvodai ellátás igénybevételére a nemzeti köznevelésről  szóló 2011.évi CXC. törvényt kell 

alkalmazni. 

(3) A mini bölcsődei ellátás igénybevételére a Harkány Város Önkormányzatának a mini bölcsődei 

ellátásról szóló rendeletében foglaltakat szükséges alkalmazni, szem előtt tartva a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit.” 

javascript:LinkUgrik('A1100189.TV','143','lawrefUCgxNDMpQigzKQ--')
javascript:LinkUgrik('A1100189.TV','143','lawrefUCgxNDMpQigzKQ--')
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4. § 

Az Ör. 1. számú Melléklete az alábbi tartalomra módosul: 

„1. sz. melléklet: 

Jövedelem és vagyonnyilatkozat 

 

A. Személyi adatok: 

 

Az ellátást igénylő neve: ............................................................................................................................ 

születési neve: ............................................................................................................................................ 

születési ideje: ............................................................................................................................................ 

 

Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:  ................................................................................... 

Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:. ....................................................................................... 

Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve és lakcíme: .................................. 

 .................................................................................................................................................................... 

Az igénylővel egy háztartásban élők: 

  A B  C  D  E 

   Név 

(születési 

név) 

Rokonsági fok:  Születési helye, 

ideje 

(év, hó, nap) 

 Anyja 

neve 

 Társadalombiztosítási 

Azonosító 

Jele 

 

1. 

  

 

       

 

2. 

  

 

       

 

3. 

  

 

       

 

4. 

  

 

       

 

5. 

  

 

       

 

6. 

     

 

 

B. Vagyonnyilatkozat: 

I. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

 

címe:.................................................................. becsült forgalmi érték: ....................……...Ft  
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2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

 

címe:.................................................................... becsült forgalmi érték: .................……....Ft  

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat): 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 

................................................ 

címe:..............................................…………….. becsült forgalmi érték: .............................Ft  

 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 

megnevezése: ................................................................................................................………. 

címe: .................................................................... becsült forgalmi érték: ........……...........Ft 

 

II. Egyéb vagyontárgyak 

1. Gépjármű: 

a./ személygépkocsi: 

......................................….típus ............ szerzés ideje ...………..........becsült forgalmi érték 

 

b./ tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz: 

......................................….típus ........... szerzés ideje ...……...……   .becsült forgalmi érték 

(rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni)  

 

C. Jövedelemnyilatkozat                                                                                                            

         Forintban  

 

A jövedelem típusai 

                      

Kérelmező 

jövedelme 

Házastársa 

(élettársa) 

jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme  

Összesen a. b. c. d. e. 

1. A munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz 

        

2. Társas és egyéni  

vállalkozásból  származó 

jövedelem 

        

3. Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni 

értékű jog átruházásából 

származó jövedelem 

        

4. Nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 
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5. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj stb.) 

        

6. Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 

(munkanélküli járadék, 

rendszeres szoc.segély,  

jöv.pótló támogatások, stb.) 

        

7. Föld bérbeadásából 

származó jövedelem 

        

8. Egyéb (pl.: ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

        

9. A család havi nettó 

jövedelme összesen: 

        

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ________________________ Ft/hó. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a 

határkör gyakorlója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban Szt.) 10. § (7) bekezdése alapján az állami adóhatóság útján ellenőrizheti, 

valamint az Szt. 24. § (3) bekezdése alapján adatot kérhet a polgárok személyi adatait és 

lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető, valamint az 

ingatlanügyi hatóságtól. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási 

eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Dátum: _________________________ 

 

                                                                                     _____________________________________ 

                                                                                      Az ellátást igénylő v. törvényes képviselőjének 

                                                                                                                   Aláírása 

_____________________________________ 

cselekvőképes hozzátartozók aláírása” 

 

 

Záró rendelkezés 

5. § 

 (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. szeptember 01 

napjától kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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(3) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az Ör-rel történő egységes szerkezetbe foglalásra. 

 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. szeptember 20. napján tartott képviselő-testületi ülésén 

tárgyalta és fogadta el. 

 

 

 Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka 

      polgármester       jegyző 

 

 

Kihirdetve: Harkány, 2018. 09. … 

 

        Dr. Markovics Boglárka 

         jegyző 

 



 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

JOGI, SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK 

2018. szeptember 20. ÜLÉSÉRE 

 

2.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Hohner Éva 

igazgatási osztályvezető 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Hohner Éva 

igazgatási osztályvezető 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS 

RENDELET: 

 

 

- 

 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

rendelet 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Minősített többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

3 oldal előterjesztés 

 

Rendelet tervezet 

TÖRVÉNYESSÉGI 

VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés a mini bölcsődei ellátásról szóló 

rendelet megalkotásáról. 

Melléklet: rendelet tervezet 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 20. 

napján tartandó bizottsági  ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a mini bölcsődei ellátásról szóló rendelet megalkotásáról. 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Miként az a Tisztelt Képviselő-testület előtt ismert 2018. szeptember 03. napjával megkezdte működését 

a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha két csoportos mini  bölcsődei szervezeti egysége. A 

beszoktatás folyamatosan zajlik és 1-2 hónapon belül 14, maximum 16 fős létszámmal működik majd a 

két csoportos mini bölcsőde. A mini bölcsődei ellátás a  gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) vonatkozó rendelkezései alapján 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásnak minősül, melyre vonatkozóan a Gyvt. 29. §-a az alábbiakat 

írja elő: 

 

„29. §  

(1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes 

gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.  

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza  

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, 

b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 

 módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, 

c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat, 

d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 

e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 

(3) Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási 

megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat - a társulási 

megállapodásban meghatározottak szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról rendeletet alkot.” 

 

Tekintettel arra, hogy a Harkányban működő két csoportos mini bölcsőde a Harkányi Körzeti Óvodai 

Társulás fenntartásában működik, így a fent hivatkozott, a Gyvt. 29. § (3) bekezdése alapján Harkány 

Város Önkormányzatának rendeleti formában szükséges szabályoznia az ellátás formáját, az 

igénybevétel módját, a kérelmek elbírálását, az intézményvezető hatáskörét, az ellátás megszűnésének 

eseteit és módjait, valamiont a fizetendő térítési díj mértékét és feltételeit. 

 

A mellékelt rendelet tervezet előkészítése során figyelemmel voltunk a Gyvt. 41., 42., 42/A., 43. és 

43/A. §-aiban írtakra. 

 

A mellékelt rendelet tervezet részletes indokolása és magyarázata: 

 

A mellékelt rendelet tervezet 1. §-sa tartalmazza az ellátási terület rögzítését. 

 

A rendelet tervezet 2. §-sa a jelentkezés módját, az elbírálás rendjét és módját, valamint az előnyt élvező 

gyermekek csoportját tartalmazza. 



 

A rendelet tervezet 3. §-sa az ellátás megszűnésének eseteit sorolja fel. 

 

A rendelet tervezet 4. §-sa a mini bölcsődei ellátásért esetlegesen fizetendő gondozási térítési díj 

megállapításának feltételeit és módját, valamint a kötelezően becsatolandó iratok benyújátására 

vonatkozó előírásokat tartalmazza. 

 

A rendelet tervezet 5. §-sa az esetlegesen megállapított gondozási térítési díj megfizetésére vonatkozó 

határidőket rögzíti. 

 

A rendelet tervezet 6. §-sa a gondozási térítési díj kapcsán felmerülő intézményvezetői feladatokat 

taglalja. 

 

A rendelet tervezet 7. §-sa a gondozásért és az étkezésért fizetendő térítési díjak összegéről rendelkezik. 

A gondozásért fizetendő térítési díjat a rendelet tervezet 1. számú Melléklete alapján 2018. 

szeptember 01-től 2019. január 31-ig, tekintettel az ellátás 2018. évi bevezetésére 0,-Ft összegben 

javasoljuk meghatározni. Az étkezési térítési díj összegéről a mindenkori költségvetési rendeletben 

dönt a Képviselő-testület. A Gyvt. 147. § (2) bekezdése alapján a bölcsőde, mini bölcsőde esetében az 

intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali 

felügyeletére és a vele történő foglalkozásra, valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 

gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 

 

Tájékoztatásul, a Gyvt. 150. § (6) bekezdése alapján a mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén  

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 

b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 

c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének, 

d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban 

elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek, 

e) a védelembe vett gyermek 

gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj csak az étkezésért 

kérhető.  

 

A fenti kategóriába beletartozó gyermeklétszám tükrében érdemes majd kalkulálni az esetlegesen a jövő 

évtől bevezetésre kerülő gondozási térítési díj összegéről. 

 

A rendelet tervezet 8. §-sa a záró rendelkezéseket tartalmazza. 

 

Fent írt információk birtokában kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendelet tervezetet megtárgyalni és 

arról dönteni szíveskedjék! 

 

  

 

Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez 

 

A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: a tervezett módosításnak társadalmi hatása, 

hogy igazodva a Gyvt. 29. §-ában írtakhoz szabályozásra kerül a helyben biztosított két csoportos mini 

bölcsődei ellátásra történő jelentkezés módja, a felvételi eljárás rendje, azon gyermekek köre, akiket 

előnyben szükséges részesíteni a felvételi eljárásnak, az intézményvezető hatásköre és a gondozási 

térítési díj kérdése. 

A rendelet gazdasági, költségvetési hatása: nincs ilyen hatása.  

Környezeti és egészségi következmények: környezeti és egészségügyi hatása nincs. 



Adminisztratív következmények: a tervezett módosítás csekély mértékben növeli az Önkormányzat 

és a Hivatal adminisztratív terheit. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A Gyvt. 

29. §-a rögzíti a helyi rendelet alkotási kötelezettséget. A gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának 

elengedhetetlen része az ellátás során alkalmazandó szabályok lefektetése. 

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

feltételek adottak. 

 

Kelt: Harkány, 2018. szeptember 17.  

 

Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető  

 

 



Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (.. …) számú önkormányzati rendelete 

a mini bölcsődei ellátásról 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

(1) Harkány Város Önkormányzata, mint a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás alapító tagja a Harkányi 

Körzeti Óvodai Társulás által a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében 

a 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása érdekében két csoportos mini bölcsődét 

működtet. 

(2) A mini bölcsődei ellátás biztosítása a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás által fenntartott Harkányi 

Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (székhelye: 7815 Harkány, Dankó P. u. 7/1.) útján történik, melynek 

ellátási területe a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás társulási megállapodása értelmében Harkány, 

Drávaszerdahely és Márfa települések közigazgatási területére terjed ki.  Szabad férőhely kapacitás 

esetén, a társulási tanács döntése alapján, külön feladat-ellátási szerződés megkötésével lehetőség nyílik 

az ellátotti településen kívül eső településről érkező gyermek napközbeni elhelyezésére is.  

(3) A mini bölcsőde alapellátásként ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott feladatokat. 

2. § 

(1) A mini bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény Szakmai Programjának 3. 

számú mellékletét képező „Jelentkezési lap” formanyomtatvány kitöltésével az intézményvezetőnél 

vagy annak megbízottjánál kell benyújtani. 

(2) A mini bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt. 

(3) A felvételi kérelem elbírálása során a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében és a Gyvt. 42/A. §-ában 

meghatározottakon túl előnyt élvez különösen az a gyermek, 

a) aki állandó harkányi lakcímmel rendelkezik, 

b) akit egyedülálló (élettárssal vagy házastárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy) 

családi állapotú szülője nevel, 

c) akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja. 

(4) Ha a mini bölcsődei férőhely létszámkeret betelt, akkor a beérkező kérelmeket érkezésük 

sorrendjében kell nyilvántartásba venni, amelyről a kérelmezőt értesíteni kell. 



(5) A sikeres mini bölcsődei felvétel tényéről az intézményvezető írásban értesíti a kérelmezőt, mely 

értesítést követően az ellátás megkezdésekor az intézményvezető és a szülő, vagy más törvényes 

képviselő az intézmény Szakmai Programjának 2. számú Melléklete szerinti írásbeli megállapodást köt. 

A megállapodás megkötésével egyidejűleg a mini bölcsődei ellátással kapcsolatban a szülő, vagy más 

törvényes képviselő írásbeli tájékoztatást kap a mini bölcsőde házi rendjéről, amelynek megismeréséről 

írásban nyilatkozik.  

3. § 

A mini bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt-ben meghatározott esetekben és azon túl: 

a) ha a mini bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségügyi állapota miatt mini 

bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését,  

b) ha a gyermek a 3. életévét betöltötte és a mini bölcsődei nevelési-gondozási év a végéhez ért, vagy a 

3. életév betöltését követő december 31. napja után, továbbá a Gyvt. 42. § (1) bekezdése esetén a 

gyermek a 4. életévének betöltését követő augusztus 31. napjával, 

c) ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással igazolni 

nem tudja, vagy az ellátás megszűntetését kéri, 

d) a mini bölcsőde házi rendjének súlyos és ismételt megszegése esetén. 

4. § 

(1) A mini bölcsődei gondozás személyi térítési díját a szülő vagy más törvényes képviselő az 

intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően tárgyhónap 15. munkanapjáig 

köteles megfizetni az intézmény által megjelölt számlaszámra. Minden megkezdett ellátási 

igénybevételi nap esetében, valamint a gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása esetén 

is, a jogviszony fennállása alatt a szülő vagy más törvényes képviselő a teljes összegű havi gondozási 

díj fizetésére kötelezett. 

(2) A szülő vagy más törvényes képviselő a mini bölcsőde évközi és nyári zárva tartása idején mentesül 

a gondozásért fizetendő személyi térítési díj megfizetése alól. Amennyiben a zárva tartás tört havi 

időtartamban kerül megállapításra, akkor a gondozásért fizetendő személyes térítési díj a tényleges 

gondozási napok napi térítési díja alapján kerül megállapításra. 

(3) A szülő vagy más törvényes képviselő köteles a személyi térítési díj kiszámításához szükséges – az 

intézményvezető által meghatározott- iratokat benyújtani. 

5. § 

Az intézményvezető a gondozás személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek 

esetében 15 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a szülőt vagy más törvényes képviselőt a 

tartozás rendezésére. A felszólítást tartalmazó levélben az intézményvezető tájékoztatja a szülőt vagy 

más törvényes képviselőt a szociális alapon igényelhető támogatás lehetőségeiről, valamint arról, hogy 

amennyiben a jelzett 15 napos határidő elteltéig nem gondoskodik a tartozás kiegyenlítéséről, akkor 

kezdeményezi annak végrehajtását. 

 

 



6. § 

Az intézményvezető a szülővel vagy más törvényes képviselővel kötött megállapodásban rendelkezik a 

személyi térítési díj fizetés kezdő időpontjáról, összegéről és a fizetés módjáról. Az intézményvezető 

gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről, továbbá a 

gondozásér fizetendő személyi térítési díj befizetésének havi szintű nyilvántartásáról. 

7. § 

(1) Harkány Város Önkormányzata a mini bölcsődében alkalmazandó gondozásért fizetendő személyi 

térítési díjat jelen rendelet 1. számú Mellékletében foglaltak szerint határozza meg.  

(2) A mini bölcsődei étkezés térítési díjának összege Harkány Város Önkormányzatának mindenkor 

érvényes költségvetési rendelet mellékletében kerül meghatározásra. 

 

Záró rendelkezések 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. szeptember 01. napjától 

kell alkalmazni. 

 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. szeptember 20. napján tartott képviselő-testületi ülésén 

tárgyalta és fogadta el. 

 

 

 Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka 

      polgármester       jegyző 

 

 

Kihirdetve: Harkány, 2018. 09. … 

 

        Dr. Markovics Boglárka 

         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú Melléklet a …/2018. (.. …) számú rendelethez 

A mini bölcsődében a gondozásért fizetendő személyi térítési díjakról: 

A mini bölcsőde 2018. szeptemberi nyitása okán Harkány Város Önkormányzata a 2018-as évben 2018. 

szeptember 01. és 2019. január 31. közötti időszakra a gondozásért fizetendő személyi térítési díjat 0,-

Ft összegben határozza meg. 

 

 

 

 


