Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (X.2.) rendelete
a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy Ócsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a
közigazgatási területén belül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.)
29. § (1)-(2) bekezdésben kapott
felhatalmazásnak megfelelően megállapítsa azokat a szabályokat, melyek alapján az
Önkormányzat biztosítja a gyermekvédelmi rendszer működését, a személyes gondoskodást
nyújtó alapellátásokat, valamint a gyermekjóléti alapellátásokat
2. A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya kiterjed Ócsa város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező, a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre.
3. Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakra a Gyvt. 5. §-ának
rendelkezései az irányadók.
4. A gyermekek védelmének rendszere
4. §
A gyermekek védelmét az Önkormányzat pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások útján biztosítja.
5. Pénzbeli támogatás nyújtása
5. §
Az Önkormányzat a Gyvt. 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermek
és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján nyújt pénzbeli
támogatást.
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6. Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
6. §
(1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek
családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
(2) Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének
feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.
7. §
Az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat
biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása.
6. Gyermekjóléti szolgáltatás
8. §
(1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Gyvt. 39. §-ában foglaltak határozzák meg.
(2) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a "Kertváros" Gyáli Kistérség Szociális
és Családvédelmi Központ (2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44. ) útján biztosítja.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes.
7. Gyermekek napközbeni ellátása
9. §
(1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő
gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését,
foglalkoztatását és étkeztetését szervezi meg azok számára, akik napközbeni ellátásáról a
szüleik, gondozók munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak
gondoskodni.
(2) A gyermekek napközbeni ellátása Ócsa város területén működtetett bölcsődében,
óvodában és általános iskolai napköziben biztosított. Az igénybevételre a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében étkezést biztosít. A
gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó
szolgáltatások közül az étkezésért, valamint a bölcsődei ellátásért kell térítési díjat fizetni.
(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezés személyi térítési díj
mértékét Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési és egyéb
étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete állapítja meg, míg a bölcsődei térítési díjakról Ócsa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2013. (V.2.) önkormányzati
rendelet 3. §-a rendelkezik.
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8. Záró rendelkezések
10. §
E rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző

Kihirdetve: 2015. október 2. napján
dr. Molnár Csaba
jegyző
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében "a fenntartó önkormányzat a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot." A Gyvt. 29. § (2) bekezdés a) pontja
szerint "ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza az
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit."
A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelettervezet elkészítése során fontos
szempont volt, hogy az R. összhangban legyen Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.)
önkormányzati rendeletével, valamint a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak
megállapításáról szóló 16/2013. (IX.12.) önkormányzati rendeletével. Az R. rendelkezik a
gyermekek védelmének rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
A rendelet céljának meghatározását tartalmazza, amely alapján az R. a helyi sajátosságokat
figyelembe véve szabályozza a gyermekvédelmi rendszer működését, a személyes gondoskodást
nyújtó alapellátásokat, valamint a gyermekjóléti alapellátásokat.
A 2. §-hoz
A rendelet személyi és területi hatályáról szóló rendelkezéseket tartalmazza.
A 3. §-hoz
Az értelmező rendelkezéseket tartalmazza, hivatkozva a Gyvt. 5. §-ában foglalt rendelkezésekre.
A 4.-5. §-hoz
A gyermekek védelmének rendszeréről rendelkezik, amelyet az Önkormányzat a pénzbeli és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások útján biztosítja. A pénzbeli támogatást
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet alapján nyújtja.
A 6.-9. §-hoz
E szakaszok az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokkal kapcsolatos szabályozást
tartalmazzák:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása.
Mivel a jogosultsági feltételeket a Gyvt. konkrétan szabályozza, az R. az ellátások formáit,
valamint az ellátást biztosító intézményeket tartalmazza. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a
Gyvt. 39. §-ában foglaltak határozzák meg. Kiemelendő, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást az
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Önkormányzat a "Kertváros" Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ útján
biztosítja.
Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek
életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését
szervezi meg. A gyermekek napközbeni ellátás tekintetében kiemelendő az étkezés biztosítása. A
gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezésre vonatkozó szabályokat és a
személyi térítési díjának mértékét Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2013. (IX.12.)
önkormányzati rendelete határozza meg.
A 10. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

5

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.
Hatásvizsgálati lap
1. Társadalmi hatások
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében "a fenntartó
önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás)
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot." A Gyvt. 29. §
(2) bekezdés a) pontja szerint "ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat
rendeletben szabályozza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit." Az R.
rendelkezik a
gyermekek védelmének rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó alapellátásokról.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
Nem jellemző.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
Nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Külön adminisztratív teher nem merül fel.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
E rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség. A Gyvt. 29. § (1) bekezdésében
foglaltak értelmében "a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a
továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjról rendeletet alkot." A Gyvt. 29. § (2) bekezdés a) pontja szerint "ha törvény másként nem
rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza az önkormányzat által biztosított
személyes gondoskodás formáit."
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
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