
Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2011. (V. 24.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint  
a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról 

 
a módosításáról szóló 16/2013.(XII.11.)  rendelettel egységes szerkezetben 

 
 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, 

az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Kőröshegy Község területén élő lakóhellyel rendelkező  
a) magyar állampolgárságú, 
b) letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, 
c) továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és 

szüleire. 
 

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a 
munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben 
meghatározott jogosulti körbe tartozó személlyel, amennyiben az ellátás igénylésének 
időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 
(3) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok 
állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. 
törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. 

 
(4) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a 
Kőröshegy Község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében 
is, ha az ideiglenes intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy 
elháríthatatlan kárral járna. 

 
(5) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés és az iskolai oktatás- nevelés keretében 
biztosított napközbeni ellátásra, ha a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 114.§- a 
alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetve a 115.§- a alapján térítési díj fizetési 
kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik. 

 
2. A gyermekek védelmének rendszere 

 
2. § (1)1  
 
(2) Az Önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) gyermekek napközbeni ellátása. 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.11.) Ör. 12. § c) pontja. Hatályos 2014. január 1. napjától. 



 
(3)2  

 
(4)  A gyermekjóléti alapellátások közül az Önkormányzat: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatást a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, 
b) a gyermekek napközbeni ellátását a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 

által fenntartott napközi otthonos óvoda és általános iskola keretében biztosítja. 
 

3. Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

3. §3  
 
4. §4  

 
4. A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

Általános szabályok 
 

5. § (1) A személyes gondoskodás igénybevétele - ha a Gyvt. másként nem rendelkezik - 
önkéntes, az ellátást igénylő, vagy a törvényes képviselője (a továbbiakban kérelmező) 
kérelmére történik. 

 
(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló 
kérelmét a Polgármesteri Hivatal gyámügyi és gyermekvédelmi feladatokat ellátó 
ügyintézőjéhez, valamint a 7. §- ban meghatározott intézmény vezetőjéhez nyújthatja be. 
 

Gyermekjóléti alapellátások célja 
 

6. § A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének és jólétének, a családban történő nevelésének az elősegítése, a veszélyeztetettség 
megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a gyermek családból 
történő kiemelésének a megelőzése. 

 
Gyermekjóléti szolgáltatás 

 
7. § (1) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat a gyermekjóléti szolgáltatás keretében 
szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a Gyvt. 39.§-ában meghatározottak 
alapján, együttműködve a gyermekvédelemmel foglalkozó más intézményekkel, szervezetek-
kel és személyekkel. 
 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi 
Társulás keretében működtetett Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálata útján biztosítja. 
 
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
 
                                                 
2 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.11.) Ör. 12. § c) pontja. Hatályos 2014. január 1. napjától. 
3 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.11.) Ör. 12. § c) pontja. Hatályos 2014. január 1. napjától. 
4 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.11.) Ör. 12. § c) pontja. Hatályos 2014. január 1. napjától. 
 



Gyermekek napközbeni ellátása 
 

8. § Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41.§- ában meghatározottak 
szerint a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott napközi otthonos 
óvodai és általános iskolai keretben szervezi meg. 

 
Normatív kedvezmények 

 
9. § (1) Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt. 148.§ (5) bekezdésében meghatározott normatív 
kedvezményt kell biztosítani az ellátottaknak. 
 
(2) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 

 
Záró rendelkezések 

 
10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
(2) Ha az ügyfél kérelmét e rendelet hatályba lépése előtt nyújtotta be, úgy kérelme 
elbírálására e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kőröshegy Község 
Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006. (II.27.) rendelete. 
 
 
Kőröshegy, 2011. május 23. 
 
 
 Marczali Tamás  Kobolákné Dr. Horváth Brigitta 
 polgármester  jegyző  
 
 
Záradék: A rendelet 2011.05.24.- 2011.06.07.-ig kifüggesztésre került a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján.  
 
 
   Kobolákné Dr. Horváth Brigitta  
  jegyző 

 
 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 23. 
 

Dr. Friss Attila 
Jegyző 

 
 



1. melléklet5 
                                                 
5 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XII.11.) Ör. 12. § c) pontja. Hatályos 2014. január 1. napjától. 
 


