Diósd Város Önkormányzata
10/2018. (IV. 27.) rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályairól
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Diósd Város Önkormányzat közigazgatási területén
lakó a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Diósd Város önkormányzata által biztosított
gyermekvédelmi ellátásokra, azzal, hogy az ellátásokért fizetendő intézményi térítési
díjakról külön rendelet rendelkezik.
2. §
(1) Diósd Város Önkormányzata természetbeni ellátásként biztosítja a Gyvt. 21. §-ában és
21/A-C. §-ában szabályozott gyermekétkeztetést, intézményi gyermekétkeztetést, ingyenes
és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést, a szünidei gyermekétkeztetést
(továbbiakban együttesen: gyermekétkeztetés), az étkezési térítési díj jelen rendelet szerinti
esetekben és mértékben történő átvállalásával.
(2) Diósd Város Önkormányzata személyes gondoskodást nyújtó ellátásként biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgáltatást,
b) gyermekek napközbeni ellátását.
3. §
A Képviselő-testület a rendeletben foglalt hatásköreit a 13. §-ban foglaltak kivételével a
Polgármesterre ruházza át.
2. Gyermekétkeztetés
4. §
(1) Diósd Város Önkormányzata a gyermekétkeztetést gyermekek napközbeni ellátását biztosító
bölcsődében az intézmény saját konyháján, a köznevelési intézményekben igénybe vehető
gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.
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(2) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját bölcsődében és óvodában az intézmény vezetője
(továbbiakban: intézményvezető), a köznevelési fenntartó által fenntartott intézményben a
Diósdi Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője állapítja meg. A személyi térítési díj
megállapításával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt a térítési díj megfizetésének
módjáról, a szolgáltatás szüneteltetésének eljárási szabályairól.
5. §
(1) A köznevelési intézményfenntartó által fenntartott intézményben biztosított
gyermekétkeztetést a gyermek nevelését, gondozását biztosító személy, vagy törvényes
képviselője (továbbiakban: szülő) a „Menzakártya” internetes felületen havonta előre rendeli
meg. A személyesen megjelenő szülő részére a Hivatal kijelölt munkatársa segítséget nyújt.
(2) Az étkezési térítési díjat a tárgyhót megelőző hónap 15. napjáig kell megfizetni.
(3) Új megrendelés a lejárt, hátralékos térítési díj megfizetését követően rögzíthető.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint az étkezés igénybevétele
átmenetileg szüneteltethető. Mentesül a térítési díj megfizetése alól a szülő, ha a lemondást
az érintett étkezési napot megelőző munkanap 9 óráig
a) bölcsődében és óvodában az intézményvezetőnél elektronikus levélben, telefonon, vagy
személyesen,
b) a köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosított
étkeztetés esetén a „Menzakártya” internetes felületen, valamint a Hivatal kijelölt
munkatársánál elektronikus levélben, személyesen, vagy telefonon
megtörténik.
6. §
(1) Az Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a (2) bekezdésben foglaltak kivételével az
étel elvitelével biztosítja.
(2) A nyári napközis tábort igénybevevő gyermek részére a szünidei gyermekétkeztetést
helyben történő fogyasztással kell biztosítani.

3. Gyermekétkezés térítési díjának átvállalása
7.

§

(1) Az önkormányzat által a normatív kedvezmények érvényesítését követően fennmaradó
étkezési térítési díj átvállalása rendelhető el a szülő kérelmére, ha
a) a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási
helyén lakik, tartózkodási helye diósdon van, és
b) azt a család szociális helyzete indokolja.
(2) A térítési díj 50%-t az önkormányzat átvállalja, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem
összege nem haladja meg
a) családban élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át,
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

b) gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át.
Amennyiben a kérelmező normatív kedvezményben részesül és megfelel a (2) bekezdésben
foglalt jogosultsági feltételek valamelyikének, az általa fizetendő térítési díj teljes összegét
az önkormányzat átvállalja.
Az átvállalt étkezési térítési díjat az Önkormányzat a gyermekétkeztetést biztosító részére,
annak személyi térítési díjat megállapító döntése és az általa kibocsátott számla alapján
közvetlenül fizeti meg.
A támogatás a szeptembertől induló új tanévre illetve nevelési évre vonatkozó nyári
hónapokban benyújtott kérelem esetén az új tanév illetve nevelési év első napjától a
következő tanév illetve nevelési év végéig kerül megállapításra.
A tanév illetve nevelési évkezdést követően benyújtott kérelmek esetén a kérelem
benyújtását követő hónap első napjától a tanév illetve a nevelési év végéig kerül
megállapításra a támogatás.
Ha a család jövedelmi viszonyaiban a jogosultsági idő alatt olyan tartós változás következik
be, amely nyomán az egy főre eső jövedelem három egymást követő hónapban oly
mértékben emelkedik, hogy a (2) bekezdésben meghatározott szabályok figyelembe
vételével a támogatás nem, vagy csak csökkentett mértékben lenne megállapítható, a
jogosultságot felül kell vizsgálni.

8. §
(1) A gyermekétkezés térítési díjának átvállalása iránti kérelmet írásban Diósd Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál terjesztheti elő a szülő vagy más törvényes
képviselő.
(2) A gyermekintézményi térítési díj átvállalása iránt benyújtott kérelemhez csatolni kell a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti jövedelem-nyilatkozatot, valamint
a gyermek napközbeni ellátását biztosító, vagy köznevelési intézmény által kiadott igazolást.
(3) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
(4) A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságát
környezettanulmány készítésével lehet vizsgálni.
(5) Ha az eljáró szerv hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány készítése alapján a
gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatoknak, a család vagyoni helyzetét meg kell vizsgálni.
(6) Ha a család vagyoni helyzetének vizsgálata során megállapítható, hogy a jövedelemre
vonatkozó nyilatkozatban foglalt adatok nem felelnek meg a valóságnak támogatás nem
adható, illetve a már megítélt támogatást meg kell szüntetni.
9. §
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(1) A gyermekétkezés térítési díj átvállalásának kezdő időpontjáról, időtartamáról,
megvalósításának módjáról az azt megállapító határozatban kell rendelkezni.
(2) A gyermekétkezési térítési díj átvállalására vonatkozó határozatban fel kell hívni a
kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó körülmények
megváltozását 15 napon belül köteles bejelenteni.

4. Gyermekjóléti szolgáltatás
10. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Gyvt. 39–40.§ai határozzák meg.
(2) Diósd Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást az Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott Szociális Gondozó Központtal kötött szolgáltatási szerződés
útján biztosítja.
5. Gyermekek napközbeni ellátása
11. §
Diósd Város Önkormányzata gyermekek napközbeni ellátásaként:
a) bölcsődei ellátást,
b) a Gyvt. 44/C. § (1) c) pontja szerinti óvodai napközbeni gyermekfelügyeletet és
c) alternatív napközbeni ellátásként nyári napközis tábori ellátást
biztosít.
12. §
(1) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézményvezetőnél kell
benyújtani.
(2) A szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A bölcsődében a térítési
díjgondozási és étkezési térítési díjból áll.
(3) A bölcsődés korú gyermekek vonatkozásában az önkormányzat biztosít a szülőknek
gyermeknevelési, étkezési tanácsadást, illetve családsegítő, gyermeknevelési, gyermekjóléti,
pedagógiai, gyermek egészségügyi tanácsadást.
(4) Az alapellátáson túl térítési díj ellenében, külön szolgáltatásként
d) időszakos gyermekfelügyeletet,
e) játszócsoportot,
f) gyermekfelügyeletet (hosszított nyitva tartást) biztosít.
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(5) A térítési díjat a jogosult havonta előre, a hónap 10-ig köteles az intézménynek megfizetni.
A bölcsődei ellátásra a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 42. § - 42/A. §-ai, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 34. § – 45. § rendelkezései az irányadók.
(6) A bölcsődei ellátás keretében a Diósdon lakóhellyel rendelkező gyermekek elhelyezéséről
kell gondoskodni.
(7) A bölcsődei normatív és szociális kedvezmény igénybevételéhez csatolni kell a jogosultság
igazolására szolgáló dokumentumokat.
(8) Amennyiben az intézményvezető az igénybevételről dönt, úgy az ellátás megkezdésekor a
kérelmezővel, illetve törvényes képviselővel megállapodást köt.
(9) A fizetendő személyi térítési díjat – a Gyvt. 150-151. §-ában meghatározott, valamint e
rendelet 7. §-a alapján megállapított mentességek és kedvezmények figyelembe vételével –
az intézményvezető a Gyvt. 146-148. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet
rendelkezéseinek figyelembe vételével állapítja meg.
(10) Az önkéntesen igénybe vett ellátás megszűnik a Gyvt. 37/A § (1)-(2) bekezdéseiben
foglalt esetben, vagy az intézményvezető megszünteti a Gyvt. 37/A § (3) bekezdésben
foglalt esetben.
(11) Ha a szülő, illetve törvényes képviselő az intézményvezető döntését vitatja, az arról
szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Diósd Város Önkormányzatának
Képviselő-testületéhez fordulhat.
13. §
(1) Az önkormányzat a fenntartásában álló Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár útján
alternatív napközbeni ellátásként biztosítja a gyermekek nyári napközis táborban történő
ellátását, mely ellátás a gyermekfelügyelet és foglalkozásokon kívül a gyermekek napi
háromszori étkezését is magában foglalja.
(2) Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A szünidei gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek
esetében a térítési díjat csökkenteni kell a részére ingyenesen biztosított főétkezés
intézményi térítési díjával.
(3) Az ellátás igénybe vétele önkéntes, arra a szervező intézmény által rendszeresített
jelentkezési lapon lehet jelentkezni.
(4) A jelentkezések befogadásáról és azok alapján a nyári napközis tábor megszervezéséről az
intézmény gondoskodik.
(5) A nyári napközis tábor térítési díjainak beszedésével kapcsolatos feladatot az intézmény
képviseletében a Hivatal látja el.
(6) Amennyiben a szülő (törvényes képviselő) a nyári napközis táborban történő jelentkezést
követő 10. napon, legkésőbb azonban az igénybevételt megelőző 5. napig térítési díjfizetési
kötelezettségét nem teljesíti, a gyermek a nyári napközis táborban nem vehet részt.
6. Záró rendelkezések
14. §
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E rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a
hatálybalépés napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
15. §
(1) Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008.
(XI. 28) önkormányzati rendelet (továbbiakban térítési díj rendelet) 2. § (1) bekezdése az
alábbi c) ponttal egészül ki:
„ c) alternatív gyermekfelügyeletként megszervezett nyári napközis tábor”
(2) A térítési díj rendelet 2. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4)A nyári napközis tábor térítési díja 1000 Ft/nap/fő, amelyből a gyermekvédelem helyi
szabályairól szóló rendelet 13. § (2) bekezdésében rögzítetten túl az Önkormányzat további
kedvezményt nem állapít meg.”
(3) A térítési díj rendelet 1. melléklete a jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul
(4) A térítési díj rendelet 2. melléklete a jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul
16. §
Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2017. (V. 30.) rendelet.
Diósd, 2018. április 27.

Dr. Balogh Pál
jegyző

Bogó László
polgármester

A rendelet kihirdetem: 2018. április 27. napján.

Dr. Balogh Pál
jegyző
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1. melléklet
Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008.
(XI. 28) önkormányzati rendelet 1. melléklete az alábbiak szerint módosul:
A melléklet 1., 4. és 6. pontjában a „Fizetendő térítési díj” szövegrész helyébe az
„Intézményi térítési díj” szöveg lép.
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2. melléklet
Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008.
(XI. 28) önkormányzati rendelet 2. melléklete az alábbiak szerint módosul:
A melléklet 2. pontjában a „Fizetendő térítési díj” szövegrész helyébe az „Intézményi
térítési díj” szöveg lép.
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