
 
 

TISZAJENŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 

                                                  7/2004.(II. 20.)  rendelete 
 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről 
 
 

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi XXXI. törvény 
/továbbiakban Gyvt./ 18.§ /1/ bekezdés b./ pontjában, az /5/ bekezdésben és a 21.§ /1/ 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi rendszeréről, a 
gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról  az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
I. Fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
A rendelet célja 

 
1.§ 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén- a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben , a 
személyes gondoskodást nyújt gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
l33/1997./VII.29./ Kormány rendeletben, a gyámhatóságokról valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított l49/1997/IX.10./ 
Kormány rendeletben foglaltakkal összhangban megállapítsa azokat  az alapvető 
szabályokat, amelyek szerint Tiszajenő Községi Önkormányzat segítséget  nyújt a 
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői 
kötelességek teljesítéséhez, illetve a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez 
és megszüntetéséhez, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásához, valamint  a 
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi 
beilleszkedéséhez. 
 

A rendelet hatálya 
 

2.§    
Hatályon kívül helyezve 29/2013.(XII.18.) 2014. január 1. napi hatállyal 
 

A gyermekek védelme 
 

3.§ 
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/1/A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. 
 
/2/ A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a  személyes 
gondoskodást nyújtó  gyermekjóléti ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol 
igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 
 
/3/ A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjólét alapellátások keretében biztosítja: 

- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- gyermekek napközbeni ellátása, 
- gyermekek átmeneti gondozása, helyettes szülői hálózat. 

 
II. Fejezet 

Eljárási rendelkezések 
A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának feltételei  

 
4.§ 

Hatályon kívül helyezve 29/2013.(XII.18.) rendelet 2014. január 1. napi hatállyal. 
 

Jogosultsági feltételek 
 

5.§ 
Hatályon kívül helyezve 29/2013.(XII.18.) rendelet 2014. január 1. napi hatállyal. 
 
 

/3/ Hatályon kívül helyezte a 17/2009.(IX.18.) 
 

III. fejezet 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
 

6.§ 
 
Hatályon kívül helyezve.  
 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

7.§ 
Hatályon kívül helyezve 29/2013.(XII.18.) rendelet 2014. január 1. napi hatállyal. 
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/2/ Hatályon kívül helyezve. ( 5/2009.(II.18.) rendelet 2.§) 
 
 

/4/ Hatályon kívül helyezve. ( 5/2009.(II.18.) rendelet 2.§) 
 

Természetbeni ellátások 
 

8.§ 
 

Hatályon kívül helyezve 29/2013.(XII.18.) rendelet 2014. január 1. napi hatállyal. 
 

 
IV. fejezet 

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások általános szabályai 

 
9.§ 

 
/l/  A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy 
törvényes képviselője / továbbiakban kérelmező / kérelmére történik. 

 
/2/ A kérelmező  e rendelet 11.§.-ában szabályozott ellátás igénybevételére irányuló 
kérelmét  a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központjának  
családgondozójához nyújthatja be. 

 
 

/3/ Hatályon kívül helyezve  2012. szeptember 20. 15/2012.(IX.19.) 
 
/4/ A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt 
tájékoztatni kell. 
 
/5/ A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult 
gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell: 

 
- az ellátás tartalmáról és feltételeiről, 
- az intézmény által vezetett reá vonatkozó nyilvántartásokról, 
- az  intézmény házirendjéről, 
- a fizetendő térítési díjról. 
 
 

/6/ Az ellátásra jogosult törvényes képviselője köteles: 
- az /5/ bekezdésben rögzített tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozni, 
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- az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, a jogosultsági 
feltételekben illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról 
nyilatkozni. 

 
Gyermekjóléti alapellátások 

 
10. § 

 
/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 önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

 
     a./ gyermekjóléti szolgálat 
 
     b./ gyermekek napközbeni ellátása 
- óvodai 
- iskolai napközis foglalkozás 

 
c./ Gyermekek átmeneti gondozása, helyettes szülői hálózat 

 
 
 

Gyermekjóléti szolgálat 
 

11.§ 
 

/1/ A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és 
nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és 
gondozási feladatokat végez. 

 
/2/ A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40 §-ai határozzák meg. 

 
/3/ A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Szolnoki Kistérség Többcélú 
Társulásának Humán Szolgáltató Központja útján biztosítja. 
 
 
/4/ A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 

12. § 
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/1/ A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátásának feladatait 
együttműködési megállapodás alapján a Váci Egyházmegye mint intézményfenntartó ( 
2600 Vác, Migazzi tér 1.) útján biztosítja. 

 
/2/ Hatályon kívül helyezve 2012. szeptember 20.  15/2012.(IX.19.) 
/3 / Hatályon kívül helyezve  2012. szeptember 20. 15/2012.(IX.19.) 
 
 
 

Gyermekek átmeneti gondozása 
 

Helyettes szülői hálózat 
 

12/A. § 
 

(1)A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti 
gondozását családok átmeneti otthona biztosítja –  a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb 
szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és 
egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. 
 
(2) Tiszajenő Község Önkormányzata a gyermekek átmeneti gondozását a Szolnoki 
Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja által nyújtott, 
helyettesszülői hálózat útján biztosítja. 

 
 

Térítési díjak 
 

13. § 
Hatályon kívül helyezve 2012. szeptember 20. 15/2012.(IX.19.) 

 
 

Kedvezmények 
 

14. § 
 

Hatályon kívül helyezve 2011. január 1. / 13/2010.(XII.14.) Ör. 
 

V. fejezet. 
 

Záró rendelkezések 
 

15.§ 
 

/l/ E rendelet 2004. március 1. napján   lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéskor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
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/2/ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg  a 11/2003./VI.l6. / Kt.sz. rendelet 
hatályát veszti. 
 
/3/ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben  a többször módosított l997. évi  
XXXI. törvény ,továbbá a 133/1997/VII.29./ Kormány rendeletben és a többször 
módosított 149/1997/IX.10/ Kormány rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 
 
Tiszajenő, 2004. február 12. 
 
 
id. Horthy Csaba  sk.                                            Gyapjasné Sepsi Erzsébet sk. 
 polgármester        jegyző 
 

 
 

Megjegyzés: A rendeletet módosította a 39/2004. /IX. 20./ , a 4/2005. /II. 18./ , a 
  3/2006. /II. 23./,  a 7/2007.(II.19.) , a 19/2007/XII.28./ rendelet,a  
                      2/2008.(II.22.) rendelet, a 6/2008.(IV.15.)  a 16/2008.(XII.8.)   az  
                      5/2009.(II.18.)  a 17/2009.(IX.18.) , a 28/2009.(XII.28.) rendelet  a  
                      13/2010.(XII.14.)  a 21/2011.(XII.27.)   a 15/2012.(IX.19.)  
                       a 12/2013.(VI.27.) és a 29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet. 
 
                      2014.  január 1-jén  hatályos szöveg. 
 
        Gyapjasné Sepsi Erzsébet 
                                                                                                      jegyző 

 
 

Melléklet Tiszajenő Községi Önkormányzat  7/2004.(II.20.) rendeletéhez 
 

Hatályon kívül helyezve 2012. szeptember 20. 15/2012.(IX.19.) 
 
 

 
          
 

 
 


