
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

15/2021. (X.20.) önkormányzati rendelete  

 

A gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjáról 

 

Nyíracsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés a)-d) pontja, 

21/B. § (2) bekezdés, a 29. § (1)-(2) bekezdés, 131. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

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

 

 

A rendelet célja  

 

1. § 

 

A rendelet hatálya Nyíracsád Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában 

meghatározott személyekre, valamint az Önkormányzat által fenntartott  intézményekre, 

gyermekjóléti szolgáltatókra terjed ki. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya Nyíracsád Közséf Önkormányzata ( a továbbiakban Önkormányzat) 

közigazgatási területén lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvény ( a továbbiakban :Gyvt.) 4. §-ában 

meghatározott személyekre, valamint az Önkormányzat által fenntartott Intézményekre, 

gyermekjóléti szolgáltatókra terjed ki.  

 

A gyermekek védelmének rendszere 

 

3. § 

 

Az Önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat és természetbeni ellátásokat 

biztosítja: 

a) család- és gyermekjóléti szolgálat 

b.) bölcsődei ellátás 

c.) gyermekétkeztetés 

ca. intézményi gyermekétkeztetés 

cb. szünidei gyermekétkeztetés 

 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

4. § 

 



(1) Az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgáltatást  a Nyíradonyi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás  tagjaként a társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5.) szociális 

intézményen keresztül biztosítja. 

(2) Nyíracsád Község Önkormányzata a tulajdonát képező 4264 Nyíracsád, Kassai u. 4. szám 

alatti ingatlanban biztosítja a család –és gyermekjóléti szolgálatot. 

3.) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítési díj mentes.  

 

 

Bölcsőde 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat a gyermeke napközbeni ellátását bölcsődei ellátás formájában a 

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tagjaként, a társulás által fenntartott 

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ útján biztosítja. 

(2) Az intézmény a bölcsődei ellátást az intézmény székhely településén 4254 Nyíradony 

Dózsa György u. 3. szám alatt biztosítja.  

 

 

Gyermekétkeztetés 

 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat a gyermekétkeztetést – beleértve a szünidei gyermekétkeztetést is – az 

Önkormányzat saját konyháján, valamint a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola 

által üzemeltetett konyha  útján  biztosítja. 

(2) Az ellátás megállapítását a szülő más törvényes képviselő kérelmezheti, továbbá a 

nevelési, oktatási intézmény, gyámhatóság, más gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény, 

természetes személy és a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezetek 

kezdeményezhetik. 

(3) az ellátást a Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalnál kell megigényelni, a Hivatal az igényeket 

lista formájában átadja a konyha élelmezésvezetőjének. A kérelemhez csatolni kell 

mindazokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, amelyek alapján a kedvezmény mértéke 

megállapítható.  

(4) A gyermekétkeztetés igénybevételéhez a Gyvt. 6.§. 8. melléklete szerinti nyilatkozatot és 

a Gyvt. 21/B.§. (3) bekezdésében meghatározottak alapján a közös háztartásban élők 

jövedelmére vonatkozó igazolásokat kell benyújtani.  

(5) A jövedelmi körülmények vizsgálatához az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 

a.) rendszeres jövedelemmel rendelkező személyek esetén a kérelem benyújtását megelőző 

hónap nettó jövedelméről szóló igazolás, 

b.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 

ba). a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt 

időszakról illetékes állami hatóság által kiállított igazolás, vagy éves adóbevallás, 

bb.) az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő, ennek hiányában a 

vállalkozó nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről. 

c.) alkalmi munkából élő esetén nyilatkozat az alkalmi munkából származó – a kérelmet 

megelőző 12 naptári napban szerzett – jövedelemről. 

d.) amennyiben a gyermek gyámság alatt áll, a gyámkirendelő határozat. 

e.) az oktatási intézmény igazolása a tanulói jogviszony fennállásáról. 



(6) A jövedelem számításnál irányadó időszak a Gyvt. 131.§. (2) bekezdése alapján kerül 

megállapításra.  

 

Térítési díjak 

 

7. § 

 

(1) Az önkormányzat az intézményi gyermek étkeztetésért fizetendő térítési díjakat e 

rendelet 1. sz. mellékletében állapítja meg. 

(2) A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

(3) Az 1. mellékletben meghatározott térítési díj 50 %-át kell megfizetni, ha a gyermek 

olyan családban él, ahol az egy főre ju jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. 

(4) a térítési díj kedvezmény megállapítási iránti kérelmet – a Rendelet 2. sz. melléklete 

szerinti formanyomtatványon – a gyermekélelmezést biztosító  intézmény vezetőjéhez 

kell benyújtani. 

(5) A kérelemhez csatolni kell a Gyvt. 21/B. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján 

a közös háztartásban élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat. 

(6) A jövedelemszámításnál a kérelem benyújtását megelőző három hónap 

átlagjövedelmét kell figyelembe venni, a rendszeres jövedelemnél a Gvt. 131.§. (2) 

bekezdése az irányadó.  

 

Záró rendelkezések 

 

8. § 

 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról és a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 11/2018. (VII.17.) önkormányzati rendelet 

 

 

                    Dr. Nagy János sk.                                                 Nagyné Jobbágy Piroska sk. 

                       polgármester                                                                       jegyző



 

1. melléklet 

 

1. Intézményi gyermekétkeztetés térítési díja: 

 

I. Napközi Otthonos Óvoda esetén

 270 Ft 

 

• Tízórai: 50 Ft 

• Ebéd: 170 Ft 

• Uzsonna 50 Ft 

 

II. Általános Iskolai oktatásban résztvevő gyerek esetén 

 

Napközi: 360 Ft 

• Tízórai: 55 Ft 

• Ebéd: 250 Ft 

• Uzsonna 55 Ft 

 

Menza: 250 Ft 

 

2. Szünidei gyermekétkeztetés 

térítési díja: térítésmentes 

 



 

2.sz. melléklet 

 

KÉRELEM 

 

Alulírott …………………………………………………. Nyíracsád, 

…………………………………. utca  ………………. szám alatti lakos a gyermekétkeztetés 

térítési díjáról szóló ………… önkormányzati rendelet 8.§ (3) bekezdése alapján  a Szent 

Piroska Görögkatolikus Általános Iskola köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló, alábbi 

gyermekeim részére 50 %-os térítési díj kedvezményt igénylek. 

 

A háztartásban élők személyi adatai: 

Név Anyja neve Születi hely, idő 

   

   

   

   

   

 

 

Kérelmemhez mellékelem a közös háztartásban élők jövedelemigazolását. 

 

 

Nyíracsád, 202……………………….............. hó …….. nap 

 

 ………………………………….. 

 kérelmező szülő 



INDOKLÁS 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi 

szabályairól szóló  15/2021. (X.20.) önkormányzati rendelethez 

 

Általános indoklás 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 29. §-a alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátásokkal kapcsolatosan a jogszabályban meghatározott tartalmi elemekkel, a 

személyes gondoskodás formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról 

rendeletet kell alkotni. 

 

Részletes indoklás 

 

Az 1. §-hoz: 

Meghatározza a rendelet céljától. 

 

A 2. §-hoz: 

Meghatározza, hogy kire terjed ki a rendelet hatálya. 

 

A 3. §-hoz: 

A gyermekvédelem helyi rendszerének meghatározása. 

 

A 4. §-hoz: 

Az Önkormányzat által biztosított család- és gyermekjóléti szolgálat biztosításának formáját 

határozza meg. 

 

Az 5. §-hoz: 

A bölcsőde ellátásnak biztosítási formáját határozza meg. 

 

A 6. §-hoz: 

A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásra vonatkozó szabályozásokat tartalmazza, melyet a 

Gyvt. 29. §-a ír elő. 

 

A 7. §-hoz: 

A gyermekétkeztetés biztosításának ellátási módját, intézményét határozza meg. 

 

A 8. §-hoz: 

A gyermekétkezetés intézményi térítési díjának mértéke mellékletben került szabályozásra, 

figyelemmel a kerekítésre vonatkozó előírásokra, illetve arra, hogy az az áfa összegét nem 

tartalmazhatja. 

 

A 9. §-hoz: 

A záró rendelkezések között kell szabályozni a rendelet hatályba lépésének időpontját, és a 

hasonló szabályozást tartalmazó rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

Nyíracsád, 2021. október 18. 

 

 Nagyné Jobbágy Piroska 

 jegyző 



 


