
 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
 

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete 
 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdésben és a 162. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 
 

I.  Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet célja 
 

1.§ 
 

E rendelet célja, hogy Mezőberény Város közigazgatási területén meghatározza azokat az 
alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek 
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez a pénzbeli és természetbeni 
ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások vonatkozásában. 
 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2.§ 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott, Mezőberény 
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel 
rendelkező személyekre. 

 
 

3. A gyermekvédelem helyi rendszere 
 

3.§ 
 

(1) A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a természetbeni, illetve a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. 
 

a) természetbeni ellátások: 
aa) a gyermekintézmények étkezési térítésének közvetlenül az intézmények által 
kezdeményezett és javasolt díjkedvezményének megállapítása 
ab) helyközi járatú autóbusz helyi közlekedésre vonatkozó tanulóbérletének 
támogatása 



 
 

 
b) személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

ba) család és gyermekjóléti szolgálat működtetése, 
bb) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), 
bc) gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülői hálózatban. 

 
 

4. Hatásköri rendelkezések 
 

4.§ 
 

(1) A 3.§ a) pontjában meghatározott természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatáskör 
gyakorlása a Humánügyi Bizottság hatáskörébe tartozik. 
 
(2) A 3.§ b) pontjában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások 
feladatait a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat látja el. 
 
 

II. Fejezet 
 

Természetbeni ellátások 
 

5. Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény 
 

5.§ 
 

(1) A nevelési-oktatási intézmény vezetője, egyéni rászorultság alapján kedvezményt 
állapíthat meg a gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetésére az önkormányzat által 
az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, a következő szabályok 
szerint: 

 
a) étkezési kedvezményt a Gyvt. hatálya alá tartozó személyek részére lehet adni, 
b) a kedvezményt különösen indokolt annak a gyermeknek adni, akinek a családjában az 

egy főre jutó jövedelem 10-15%-kal haladja meg a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság határát. A kedvezmény megállapításakor figyelemmel 
kell lenni arra, ha a jogosultat egyedülálló szülő neveli, 

c) a Gyvt.-ben biztosított 100%-os, valamint más jogszabályban szabályozott 100%-os 
kedvezményezetteken kívül teljes térítési díjkedvezményt az intézmény nem nyújthat, 

d) a kedvezmény nyújtásakor figyelembe kell venni a Gyvt. 21/B § (2) bekezdésében 
meghatározott normatív kedvezményeket is, 

e) a kedvezményt 10 forintra kerekítve kell megállapítani, 
f) a kedvezmény nyújtásakor figyelembe kell venni a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdésében 

szabályozott normatív kedvezményekre is, 
g) a kedvezményt 10 forintra kerekítve kell megállapítani. 

 
(2) Az intézmények, a következő évi díjkedvezmény nyújtásához szükséges fedezet iránti 

igényüket, minden év december 1. napjáig nyújtják be a képviselő-testülethez. Az 
önkormányzat éves költségvetésének elfogadásáig, a Bizottság, az intézmények részére 
az előző évben meghatározott támogatási keret összeghatáráig nyújthat támogatást. 

 



 
 

(3.) A kedvezmény maximálisan adható összege, ha a jogosult családjában az egy főre 
számított jövedelem: 

 
a) NYM 160 % felett van, de a -190%-ot nem haladja meg   
aa) normatív támogatásban nem részesülő gyermek esetén  15 % 
ab) 50 %-os normatív támogatásban részesülő gyermek esetén  8 % 

 
b) NYM 130 % felett van, de a -160 %-ot nem haladja meg 
aa) normatív támogatásban nem részesülő gyermek esetén  25 % 
ab) 50 %-os normatív támogatásban részesülő gyermek esetén  15 % 

 
(4) Az intézmény indokolt esetben a meghatározottaktól eltérő kedvezmény biztosítására 

javaslatot tehet egyedi ügyekben a Bizottságnak. 
 

(5) A konkrét támogatási összeget a Bizottság határozza meg átruházott hatáskörben az 
intézmények által benyújtott kérelmek és javaslatok alapján. 

 
 

6. Tanulók helyközi járatú autóbusz helyi közlekedésére vonatkozó bérletének 
támogatása 

 
6. § 

 
(1) Mezőberény Város Önkormányzata a Mezőberényben lakó, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult, valamint a (3) bekezdésben felsorolt általános és középiskolai 
tanulók részére kérelemre helyközi járatú autóbusz helyi közlekedésére vonatkozó havi 
bérletéhez támogatást nyújt. A kérelmet évente egyszer kell benyújtani, melynek kedvező 
elbírálása esetén a támogatás az egész tanévre kerül megállapításra. 

 
(2) A támogatás összege a mindenkori 0-5 km-re vonatkozó helyközi havi tanulóbérlet díja. 
 
(3) A Bizottság a tanulóbérlet támogatására az (1) bekezdésben meghatározott támogatott 

körön kívül, a mezőberényi iskolák javaslata alapján támogatást nyújthat, elsősorban 
hátrányos helyzetű családoknak, ha a családban: 

 
a) három vagy több gyermek van,  
b) sajátos nevelési igényű gyermek van, 
c) egyedülálló szülő neveli, 
d) szociális és egyéb körülményei miatt nehéz helyzet van. 

 
(4) Mezőberény Város Önkormányzata felhatalmazza a Bizottságot, hogy a Petőfi Sándor 

Evangélikus Gimnázium nem mezőberényi lakóhelyű tanulói részére is – az iskola 
javaslata alapján - támogatást nyújtson legfeljebb a mindenkori 0-5 km-re vonatkozó 
helyközi havi tanulóbérlet díj összegében. 

 
(5) A tanulóbérlet támogatást természetbeni juttatásként kell nyújtani. 
 
 

III. Fejezet 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 



 
 

 
7. Gyermekjóléti szolgálat 

 
7.§ 

 
(1)  A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait, a kérelem 

benyújtásának rendjét és elbírálásának szempontjait a Gyvt. 31. § (1)-(2) bekezdése 
határozza meg, a szolgáltatás megszüntetésére a Gyvt. 37/A. §-a irányadó. 

 
 

8. A gyermekek napközbeni ellátása 
 

Bölcsőde 
 

8.§ 
 

(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek 
életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi 
meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, 
egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. 

 
(2) A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban az olyan gyermekek számára kell 

biztosítani:  
 

a) akinek testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,  
b) akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, 
c) akivel együtt a családban három, vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire 

nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási 
díjban részesül, 

d) akiről szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni. 
 
 

9. Gyermekek átmeneti gondozása 
Helyettes szülői hálózat 

 
9.§ 

 
(1) Mezőberény Városban a helyettes szülői hálózatot a Városi Humánsegítő és Szociális 

Szolgálat működteti, a Gyvt. 66/J. § - 66. /L. § rendelkezései alapján. 
 
 

10. Gyermekjóléti ellátások intézményi és személyi térítési díja 
 

10.§ 
 

(1) A gyermekjóléti ellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, átmeneti 
gondozásáért térítési díjat kell fizetni. 
 
(2) A helyettes szülői ellátás igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjat, valamint az 
ellátás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díjat a 1. számú melléklet tartalmazza. 
 



 
 

(3) A gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben az ellátások keretébe tartozó 
szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 
 
(4) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
 

11.§ 
 

(1) A személyi térítési díjat havonta, egyhavi időtartamra előre kell megfizetni, az ellátást 
biztosító intézmény által meghatározott díjfizetési napokon. 

 
(2) Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel 

felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az 
intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi, s erről negyedévenként tájékoztatja a 
képviselő-testületet. 

 
 

IV. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

11. Hatályba léptető rendelkezések 
 
 

12. § 
 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 

12. Hatályon kívül helyező rendelkezés 
 

13.§ 
 

Hatályát veszti Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (III.29.) 
MÖK sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 
 
Mezőberény, 2016. május 30. 
 
 
 Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Mezőberény, 2016. május 31. 
 
 

Dr. Földesi Szabolcs 
jegyző 



 
 

1. számú melléklet a 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez 
 

 
 

Helyettes szülői ellátás térítési díjai 
 
 
 

1.) Az intézményi térítési díj összege: 1.775.- Ft/nap/fő - 53.250.- Ft/fő/hó 
 
 
2.) A helyettes szülői ellátás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díjak: 
 
 
 Egy főre jutó jövedelem         Személyi térítési díj 
                            Ft/hó                                    Ft/nap                 Ft/hó 
 
                        0 - 15.000,- Ft                   térítésmentes 
 
  15.001 - 20.000,- Ft    90,- Ft 2.700,- Ft 
 
  20.001 - 25.000,- Ft  110,- Ft 3.300,- Ft 
 
  25.001 - 28.500,- Ft  140,- Ft 4.200,- Ft 
 
  28.501,- Ft -   160,- Ft 4.800,- Ft 



 
 

2. számú melléklet a 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez1 

A gyermekétkeztetés térítési díjai 
 

 3* étkezés 5* étkezés 

Intézmény megnevezése 
Nyersanya

g kts. 

Rezsi ÁFA 

Fizetendő 

ktsg össz.  

 5* étkezés 

nyersanyag 

Rezsi ÁFA 

Fizetendő 

kts. össz. 
102% 27% 102% 27% 

1./ ÖNKORMÁNYZATI 

FENNTARTÁSÚ ÓVODA  

 

      

napi energia és tápanyagszükséglet 65% 282 287 153 722     

Ebből: - tízórai 67 68 36 171     

 - ebéd 153 156 83 392     

 - uzsonna 62 63 34 159     

2.) NEM ÖNKORMÁNYZATI 

FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK         

napi energia és tápanyagszükséglet 65% 282 287 153 722     

Ebből: - tízórai 67 68 36 171     

 - ebéd 153 156 83 392     

 - uzsonna 62 63 34 159     

3./ ÁLTALÁNOS ISKOLA         

     a.) DIÁKOTTHON         

napi energia és tápanyagszükséglet 100% 548 560 299 1407     

Ebből: - reggeli 67 68 36 171     

 - tízórai 80 82 44 206     

 - ebéd 244 249 133 626     

 - uzsonna 80 82 44 206     

 - vacsora 77 79 42 198     

                                                           
1 Módosította a 8/2019.(III.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2019.05.01. nappal. 



 
 

 

    

  b.) NAPKÖZIOTTHON         

napi energia és tápanyagszükséglet 65% 404 413 221 1038     

Ebből: - tízórai 80 82 44 206     

 - ebéd 244 249 133 626     

 - uzsonna 80 82 44 206     

     c.) MENZA 244 249 133 626     

4./ GIMNÁZIUM         

napi energia és tápanyagszükséglet 100% 580 592 316 1488 666 679 362 1707 

Ebből: - reggeli 147 150 80 377 125 128 68 321 

           - tízórai  0 0 0 59 60 32 151 

   - ebéd 253 258 138 649 253 258 138 649 

   - uzsonna  0 0 0 67 68 36 171 

   - vacsora 180 184 98 462 162 165 88 415 

MENZA 253 258 138 649 253 258 138 649 

5./a. Bölcsődei étkeztetés intézményi térítési 
díja: 
 305  82 387     

5./b. Bölcsődei intézményi térítési díja: 200,- Ft/igénybevett nap 

 

 


