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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

 
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)-507-132    
 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2020. szeptember 30-i ülésére 

 
 
 

Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata 
 
 
 
Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság, 

 Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
 
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 34/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) módosítása szükséges, mivel az önkormányzati bölcsőde az 
engedélyezési eljárások befejezését követően – használatbavételi engedély, működési 
engedély – 2021. január 1. napján megkezdi működését. Így a rendelet a bölcsődei ellátással 
kiegészítésre szorul.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-
(2) bekezdése szerint: 

„(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, 
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e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.” 
A térítési díjak mértéke a későbbiekben külön rendeletben kerül megállapításra. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
 ab) környezeti és egészségi következményeit, 
 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
A bölcsőde működtetésének pénzügyi fedezetét a 2021. évi költségvetés fogja fedezni. 
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nincsenek. 
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
Az önkormányzati bölcsőde működésének megkezdése teszi szükségessé a rendelet 
módosítását. 
 
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A bölcsődei ellátás nem kerül a rendeletben szabályozásra. 
 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a 
pénzügyi feltételek az Önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 34/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
Kistarcsa, 2020. szeptember 14. 
 
 Juhász István 
 polgármester 
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Kistarcsa Város Önkormányzat 
…/2020. (… …) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 34/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (1)-(2) bekezdésében, 21.§-ában, 39.§ (1)-
(2) bekezdésében és 131.§-ában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 

(1) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 34/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: „Rendelet”) 3.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(5) Ha az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem 
veszi igénybe, a szülő a számlázási feladatokat végző munkatársaknál egy nappal 
korábban, iskolás gyermek esetében 09.30 óráig, óvodás és bölcsődés gyermek 
esetében 09.00 óráig bejelenti 
a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint 
b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor 

veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.” 
 
 
 
 
 

2.§ 
 

(1) A Rendelet 8.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(3) A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását a Kistarcsai Tipegő Bölcsődében 
biztosítja az önkormányzat.” 
 

(2) A Rendelet 8.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(4) Az óvodás korú gyermekek napközbeni ellátását a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában 
biztosítja az önkormányzat.” 
 

(3) A Rendelet 8.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(5) Az általános iskolás korú gyermekek napközbeni ellátása a Simándy József Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában történik.” 
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3.§ 
 
A Rendelet az alábbi 8/A.§-al egészül ki: 
„Bölcsődei ellátás 
8/A.§ 

(1) A bölcsődei ellátás igénybevételére a Gyvt. 42.§ és 42/A.§-aiban foglaltak irányadók. 
(2) Az önkormányzat a bölcsődei ellátást önálló ellátásként a Kistarcsai Tipegő 

Bölcsődében (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A.) 4 csoportban 48 engedélyezett 
férőhellyel biztosítja. 

(3) A bölcsőde nyitva tartása 
a) munkanapokon hétfőtől péntekig, reggel 6 órától délután 18 óráig tart, 
b) a nyári nyitva tartás rendjéről a polgármester dönt minden év május 31-ig. 

(4) A bölcsődei felvétel során – a Gyvt. 42/A.§-ában szabályozott eseteken kívül – 
előnyben kell részesíteni azt a gyermeket, aki Kistarcsa város közigazgatási területén 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

(5) Az ellátásra való jogosultság megállapításáról, valamint az intézményi térítési díj 
alapján a személyi térítési díj pontos összegéről a bölcsőde intézményvezetője jogosult 
határozni. 

(6) Az ellátás igénybevételéért a törvényes képviselő a Gyvt.-ben illetve a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. 
(XII.29.) Korm. rendeletben és e rendeletben foglaltak alapján személyi térítési díjat 
köteles fizetni.” 

 
 

4.§ 
 
Hatályát veszti a Rendelet 8.§ (6)-(9) bekezdése. 
 
 

5.§ 
 
E Rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és 2021. január 2. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 Juhász István dr. Gotthard Gábor 
 Polgármester Jegyző 
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I N D O K O L Á S 
 
 

Általános indokolás 
 
 
Az önkormányzati rendelet alapját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény adta. A rendelet módosítása szükséges az önkormányzati bölcsőde 
beindítása miatt. 
 
 
 
 

Részletes indokolás 
 
 
Az 1.§-hoz: A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos bejelentés kiegészítésre került a bölcsődés 
gyermekekkel. 
 
 
A 2.§-hoz: A gyermekek napközbeni ellátása kiegészítésre került a Kistarcsai Tipegő 
Bölcsődével. 
 
 
A 3.§-hoz: A rendelet kiegészítésre került a bölcsődei ellátással. 
 
 
A 4.§-hoz: A hatályát vesztő rendelkezés került be. 
 
 
Az 5.§-hoz: A hatályba léptető rendelkezések kerültek meghatározásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


