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Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2013. (X.28.) önkormányzati rendelete 
 

a gyermekvédelem helyi szabályairól 
 
 
Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában, 21. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
gyermekvédelem helyi szabályairól a következőket rendeli el1: 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
A rendelet célja 

 
A rendelet célja, hogy meghatározza Szigetvár Város Önkormányzat2 (a továbbiakban: 
Önkormányzat) által biztosított gyermekvédelem helyi rendszerét, továbbá a gyermekek pénzbeli 
és természetbeni ellátásának formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét. 
 

2. § 
A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya a külön jogszabályban3 meghatározott személyekre terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni 
ellátásokra, illetve a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérség által fenntartott intézményekre, 
ellátásaikra. 

 
3. § 

Értelmező rendelkezések 
 
A rendeletben meghatározott fogalmak tekintetében a külön jogszabályban4 meghatározottak az 
irányadók. 
 

2. Eljárási szabályok 
 

4. §5 
 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele a külön jogszabályban6 
meghatározott módon, az ellátást igénylő kérelmére történik. 

 
1 Módosította a 10/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja. Hatályos: 2023. február 25-től. 
2 Módosította a 10/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja. Hatályos: 2023. február 25-től. 
3 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-a  
4 A Gyvt. 5. §-a 
5 A 4. §-t újraszabályozta a 10/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2023. február 25-től. 
6 Gyvt. 31. § (1) bekezdése. 
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(2) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénylésére irányuló kérelmet az 
intézményvezetőhöz nyújthatja be. 

(3) A jövedelemszámításnál irányadó időszak tekintetében a külön jogszabályban7 
meghatározottak irányadóak. 

(4) Eljárási cselekmények elektronikus úton nem végezhetőek. 

 
5. §8 

Környezettanulmány 
 

6. §9 
Az ellátások folyósítása 

 
  

7. §10 
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 

 
 

2. Pénzbeli ellátás 
 

8. §11 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
 

3. Természetbeni ellátás 
 

9. §12 
 

9/A. §13 
Szünidei gyermekétkeztetés 

 

(1) Az önkormányzat az iskolai szünetek (tavaszi, nyári, őszi, téli) minden munkanapjára a 

szünidei gyermekétkeztetést a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és a halmozottan 

hátrányos helyzetű kiskorú gyermek részére ingyenesen biztosítja.  

(2) A Szigetvári Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya minden szünidőt megelőzően 

írásban tájékoztatja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos 

helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermek szülőjét vagy más 

törvényes képviselőjét a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az 

igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának 

időtartamáról, helyszínéről és módjáról, egyidejűleg igényfelmérést végez, az igényléshez 

szükséges nyilatkozatok megfelelő számú megküldésével. 

 
7 Gyvt. 131. § (2) bekezdése. 
8  Hatályon kívül helyezte a 3/2014. (I.17.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 1-től  
9  Hatályon kívül helyezte a 3/2014. (I.17.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 1-től  
10  Hatályon kívül helyezte a 3/2014. (I.17.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 1-től  
11  Hatályon kívül helyezte a 3/2014. (I.17.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 1-től  
12 Hatályon kívül helyezte a 3/2014. (I.17.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 1-től  
13 Beépítette az 5/2019. (I.31.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2019. február 01-től. 
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(3)  A Szigetvári Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya az adott szünidei 

gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálja a szünidei gyermekétkeztetés esetében az 

ellátásra való jogosultság fennállását. 

(4)  Ha a vizsgálat során a Közigazgatási Osztály azt állapítja meg, hogy a gyermek nem 

jogosult a szünidei gyermekétkeztetésre, erről írásban értesíti a szünidei 

gyermekétkeztetést igénylő szülőt, vagy a törvényes képviselőt. 

(5)  Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú gyermeke 

részére előzetesen a szünidei étkeztetést nyilatkozat benyújtásával igényelte, azonban az 

ingyenes szünidei gyermekétkeztetést nem vette igénybe, és az ellátást előzetesen nem 

mondta le, az ellátásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére köteles. 

(6) Az igénybe nem vett szünidei gyermekétkeztetés esetében az ellátás megtérítését az erről 

való tudomásszerzésétől számított 3 hónapon belül rendelheti el a hatáskör gyakorlója. 

(7) A Képviselő-testület a igénybe nem vett ellátás megtérítésével kapcsolatos hatáskör 

gyakorlását a polgármesterre ruházza át. 

(8) 14Ezen §-ban szabályozott ellátással kapcsolatos végrehajtást az önkormányzati 
adóhatóság foganatosítja. 

 
4. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
10. § 

 
Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül 
az alábbiakat biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás; 
b) gyermekek napközbeni ellátása; 
c) gyermekek átmeneti gondozása. 

 
11. § 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
(1)15 A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a Szigetvári Család és Gyermekjóléti 

Központ és Szolgálat (székhely16: 7900 Szigetvár, József A. u. 69.) útján biztosítja.  

 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

 
12. § 

A gyermekek napközbeni ellátása 
 

(1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását bölcsődei és óvodai17 napközi keretein 
belül biztosítja. 

 
14 Beépítette a 3/2020. (I.30.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2020. február 01-től. 
15 Módosította az 5/2019. (I.31.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2019. február 01-től.  
16 Módosította a 10/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § c) pontja. Hatályos: 2023. február 25-től. 
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(2) A bölcsődei és az óvodai szolgáltatást az Önkormányzat a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú 

Kistérségi Társulás által fenntartott Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái18 (7900 
Szigetvár, Széchenyi u. 61/2.19) intézmény útján biztosítja az alábbi telephelyekkel kiegészülve: 
a) Micimackó Óvoda Tagintézmény (7900 Szigetvár, Dózsa György út 11.20) 
b) Zöldmanó Óvoda Tagintézmény (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 6.) 
c) Szigetvári Bölcsőde Tagintézmény (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 6.) 

 
(3) A bölcsődébe történő felvétel során soron kívüli ellátásban kell részesíteni azt a kiskorút, 

akire a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat21, vagy a Szigetvári Járási 
Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya22 tesz javaslatot. 

 
(4) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni a külön jogszabályban meghatározott 

feltételeknek23 megfelelő gyermeket. 
 

13. § 
Családok átmeneti otthona 

 
A családok átmeneti otthona szolgáltatást az Önkormányzat a Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú 
Kistérségi Társulással kötött ellátási szerződés alapján a SZOCEG Nonprofit Kft. által 
fenntartott Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény Családok Átmeneti Otthona (7900 
Szigetvár, József A. u. 69.) útján biztosítja. 
 

14. § 
Térítési díj 

 
(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben, az alapellátások körébe tartozó 

étkeztetésért fizetendő térítési díjat e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 
(2) A Családok Átmeneti Otthonában fizetendő személyi térítési díjat a fenntartó határozza meg. 
 
(3) A személyi térítési díj csökkentésére irányuló kérelmet az az ellátott nyújthat be, akinek a 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. A 
személyi térítési díj csökkentésének mértéke legfeljebb 20 %. 

 
(4) A személyi térítési díj az intézményvezetőhöz benyújtott kérelemre elengedhető, ha a térítési 

díj fizetésére kötelezett a térítési díjat nem képes megfizetni a jövedelmi és vagyoni 
viszonyaira tekintettel. 
 

5. Átmeneti és záró rendelkezések 
 
15. § 

 

 
17 Módosította a 10/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja. Hatályos: 2023. február 25-től. 
18 Az elnevezést módosította az 5/2019. (I.31.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2019. február 01-től. 
19 Módosította a 10/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § e) pontja. Hatályos: 2023. február 25-től. 
20 Módosította a 10/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § f) pontja. Hatályos: 2023. február 25-től. 
21 Az elnevezést módosította az 5/2019. (I.31.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2019. február 01-től. 
22 Módosította a 10/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § g) pontja. Hatályos: 2023. február 25-től. 
23 Gyvt. 42/A. §-a. 
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A rendelet előírásait a jogerős határozattal el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. 
 
 

16. § 
 
(1) E rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. 

 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szigetvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 35/2004. (X.1.) rendelete, 
továbbá annak módosításáról szóló 46/2004. (XII.22.) Ör., 3/2005. (II.1.) Ör, 21/2005. 
(X.27.) Ör., 30/2005. (XII.1.) Ör., 7/2006. (IV.05.) Ör., 12/2006. (VI.01.) Ör., 34/2006. 
(XII.15.) Ör., 29/2007. (XII.14.) Ör., 10/2008. (III.01.) Ör., 34/2008. (XII.19.) Ör., 2/2010. 
(II.18.) Ör., 6/2010. (III.31.) Ör., valamint a 24/2010. (XI.26.) Ör. 

 
 
(3) Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 1. 
mellékletének (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 

dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint gyakorolja a rendeletben 

meghatározottak szerint a természetben nyújtott ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket. 

 

(4) Az SZMSZ 3. melléklet II. Az egyes bizottságokra átruházott hatáskörök pontjában a 
Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök az alábbi q) alponttal egészülnek ki: 
 
q) a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján gyakorolja a 
jogosulatlanul igénybe vett ellátások megtérítésével kapcsolatos hatáskört. 

 
 
 
 
 
 
Szigetvár, 2013. október 26. 
 
 
           Kolovics János       Horváth Krisztián 
 polgármester                jegyző 
 

 
A 37/2013. (X.28.) önkormányzati 
rendeletet 2013. október 28-án kihirdetem. 
 
 
   Horváth Krisztián 
            jegyző 
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1. melléklet 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendelethez2425 

 
 

2018. szeptember 01-től alkalmazandó intézményi nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak 

 

 

 
Étkezés megnevezése 

 

2022. október 1-től érvényes 

nyersanyagnorma 

 

 

 ALAPNORMA DIÉTÁS NORMA 

Bölcsőde 4x étkezés 390 Ft 484 Ft 
Óvoda                               3x étkezés 331 Ft 417 Ft 
Általános iskola menza    1x étkezés 205 Ft 260 Ft 
Általános iskola napközi  3x étkezés 331 Ft 417 Ft 
Középiskola  menza         1x étkezés 299 Ft 386 Ft 
Felnőtt ebéd                      1x étkezés 317 Ft -------- 
 

 

 
Étkezés megnevezése 

 

Tervezett 2022. október 1-től érvényes 

térítési díjak 
Ft/nap 

a térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák 

 ALAP  
TÉRÍTÉSI DÍJ 

DIÉTÁS TÉRÍTÉSI 

DÍJ 
Bölcsőde                                     4x étkezés 495 Ft 615 Ft 
Óvoda                                         3x étkezés 420 Ft 530 Ft 
Általános iskola menza              1x étkezés 260 Ft 330 Ft 
Ált.iskola menza 50 % kedv.     1x étkezés 130 Ft 165 Ft 
Általános iskola napközi            3x étkezés 420 Ft 530 Ft 
Ált. iskola napközi 50% kedv.   3x étkezés 210 Ft 265 Ft 
Középiskola  menza                   1x étkezés 380 Ft 490 Ft 
Középiskola menza 50 % kedv. 1x étkezés 190 Ft 245 Ft 
Felnőtt ebéd                               1x étkezés 800 Ft ----- 
 

 

 
24 Módosította az 5/2019. (I.31.) Ör. 5. §-a. Hatályos: 2019. február 01-től. 
25 Módosította a 16/2022. (IX.30.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2022. október 01-től. 


