
EGERSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT  

Képviselő-testületének  

21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelemről és az óvodai térítési díjakról szóló 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 18. § (2), 29. § (1)–(2) és 151.§ (2f) bekezdésében biztosított felhatalmazás 

alapján az a következőket rendeli el: 

 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1) A rendelet célja, hogy meghatározza a Gyvt-ben szabályozott pénzbeli és természetbeli ellátásokon 

túl a Képviselő-testület által biztosított ellátások formáit, forrásait, feltételeit, mértékét és 

igénybevételük rendjét. 

 

(2)1 A rendelet hatálya azokra a személyekre terjed ki, akik Egerszalók Községi Önkormányzat (a 

továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkeznek, akik az Önkormányzat által fenntartott intézményben vagy szolgáltatásban veszik 

igénybe az ellátást, vagy megfelelnek a Gyvt. 4.§.(1) bekezdésnek a.) b.) és c.) pontjában előírt 

feltételeknek. 

 

 

Gyermekjóléti ellátások 

2. § 

 

(1) A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja: 

 

a)2 pénzbeli ellátás és természetbeni ellátások: 

     aa) beiskolázási támogatás 

     ab) óvodai gyermekétkeztetés 

 

b)3 személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

     ba.) gyermekjóléti szolgáltatás 

     bb.) a gyermekek napközbeni ellátását biztosító családi bölcsőde 

 

(2)4 E rendeletben meghatározott feladat és hatásköröket az önkormányzat képviselő-testülete 

gyakorolja. A Képviselő-testület dönt: 

         aa.) a beiskolázási segély évenként összegéről és feltételeiről 

         ab.) az étkezési térítési díjról az óvodában és bölcsődében 

         ac.) a bölcsődei gondozási díjról 

         ad.) a bölcsődében a szabad kapacitás terhére biztosított gyerekfelügyelet díjáról 

      

 
1 Módosította a 9/2019. (VIII.26.) Ör. 1.§ (1) bekezdése   Hatályos: 2019.09.01-től  
2 Módosította a 9/2019. (VIII.26.) Ör. 1.§ (2) bekezdése  Hatályos: 2019.09.01-től  
3 Módosította a 9/2019. (VIII.26.) Ör. 1.§ (3) bekezdése  Hatályos: 2019.09.01-től  
4 Módosította a 9/2019. (VIII.26.) Ör. 1.§ (4) bekezdése  Hatályos: 2019.09.01-től 



Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

3. § 

 

 (1)5 A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a Verpeléti Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat Társulás (székhelye: Verpelét, Kossuth L. út 73.) útján látja el. 

 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele, szolgáltatása térítésmentes. 

 

(3) A Szolgálat a szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, a Gyvt. 17. § 

(1) bekezdésében felsorolt intézmények és személyek, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely 

állampolgár vagy társadalmi szervezet – gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján végzi. 

 

(4) A kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet. 

 

(5) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg. 

 

(6) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39–40. §-ai határozzák meg. 

 

 

Bölcsődei ellátás 6 

4. § 

(1) Az önkormányzat a 20 hetesnél idősebb és 3 évesnél fiatalabb gyermekek napközbeni ellátásának 

biztosítására családi bölcsődei szolgáltatást nyújt. 

 

(2) A Csicsergő Családi Bölcsődében (szolgáltatás helye: Egerszalók, Kossuth Lajos út 69.)  a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díján kívül napi gondozási díjat, a szabad kapacitás terhére 

végzett gyermekfelügyeletért óradíjat kell fizetni, melyek díjait e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat a bölcsődés gyermekek napi négyszeri étkeztetését vásárolt élelmezéssel, 

vállalkozási szerződéssel biztosítja. 

 

(4) A bölcsődei gyermekétkezés személyi térítési díjának megállapításánál normatív kedvezményt nem 

lehet érvényesíteni.    

 

(5) Az aktuális havi gondozási díjat előre, minden hónap 10. napjáig kell átutalással vagy készpénzben 

megfizeti a bölcsődei házirendben meghatározottak szerint. 

 

(6) Az étkezési térítési díjat étkezési napokra a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell átutalással vagy 

készpénzben megfizetni, a bölcsődei házirendben részletezettek szerint. 

 

(7) Étkezést lemondani előző nap reggel 8.30 óráig lehet. 

 

(8) Az alapszolgáltatáson túli szolgáltatások díját a szerződéskötéskor átutalással vagy készpénzben 

kell befizetni a bölcsődei házirend szerint. 

 

(9)7 A térítési díjakat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.  

 

 

 

 Óvodai és szünidei gyermekétkeztetés8 

 
5 Módosította a 12/2017. (IX.14.) Ör. 1.§-a     Hatályos: 2017.09.15-től 
6 Módosította a 9/2019. (VIII.26.) Ör. 1.§ (5) bekezdése  Hatályos: 2019.09.01-től 
7 Módosította a 17/2019. (XII.18.) Ör. 2.§-a     Hatályos: 2020.01.01-től 
8 Módosította a 9/2019. (VIII.26.) Ör. 1.§ (6) bekezdése   Hatályos: 2019.09.01-től 



5. § 

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító napközi-otthonos óvodai ellátás során az étkeztetésért 

térítési díjat kell fizetni, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy állátottra jutó napi 

összege. 

 

(2)9 Az Önkormányzat vásárolt szolgáltatással biztosítja az óvodások gyermekétkeztetését.  

 

(3)10 A Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/B § rendelkezései, a szünidei 

gyermekétkezést a Gyvt. 21/C § szerint kell biztosítani.  

 

(4)11 A rendelet mellékletében meghatározott térítési díjat a tárgyhót köüvető hónap 10. napjáig az 

intézményvezetőnek kell befizetni.. Az étkezést lemondani előző nap 8.30 óráig 

lehet.                                                                            

(5)12 Az étkezési térítési díjának mértékét a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

 

Záró rendelkezések 
6. § 

 

(1) E rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba. 

 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükkor 

felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben és a gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben 

foglaltakat kell alkalmazni. 

 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Egerszalók Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2004. (IV.30.) önkormányzati 

rendelete. 

 

 

 

 

 

Varga István sk.     Hunyadi-Buzás Jánosné sk.  

polgármester                                                      jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Módosította a 12/2017. (IX.14.) Ör. 3.§ (1) bekezdése    Hatályos: 2017.09.15-től 
10 Módosította a 12/2017. (IX.14.) Ör. 3.§ (2) bekezdése    Hatályos: 2017.09.15-től 
11 Módosította a 9/2019. (VIII.26.) Ör. 1.§ (6) bekezdése   Hatályos: 2019.09.01-től 
12 Módosította a 17/2019. (XII.18.) Ör. 2.§-a     Hatályos: 2020.01.01-től 
 



„1. melléklet a 21/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez 

2020. január 1-től 

1. Egerszalóki Szivárvány Óvodában a gyermekétkeztetés személyi térítési díja 

        napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna): 413 Ft/nap/fő 

      A feltüntetett térítési díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák 

 

      2. Egerszalóki Csicsergő Családi Bölcsőde 

       a) a napi négyszeri étkeztetés intézményi térítési díja: 559 Ft/nap/fő 

          Ebből: reggeli:112,00 Ft; tízórai:56,00 Ft; ebéd: 262,00 Ft; uzsonna:129,00 Ft 

          A feltüntetett térítési díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák 

 

       b) Gondozási díj: 750 Ft/munkanap/fő – távolléttől, hiányzástól függetlenül 

       

       c)  Időszakos/napközbeni gyermekfelügyelet díja: 

 ca) egész napos ellátás napi térítési díj: 4000 Ft/nap + a napi 4x étkezés díja 

     cb) óradíj: 1000 Ft/óra (étkezés biztosítása nélkül is) 

       

          A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák. 

 

 

 

 

 


