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Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 27.) 

önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-

(2) bekezdésében, a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Felsőtárkány község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt) 4. §-ában meghatározott személyekre. 

2. § 

A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint: 

a) pénzbeli és természetbeni ellátások: 

aa) intézményi gyermekétkeztetés 

ab) szünidei gyermekétkeztetés 

b) személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

ba) gyermekjóléti szolgáltatás 

bb) gyermekek napközbeni ellátása a családi bölcsőde által biztosított. 

3. § 

(1) A gyermekétkeztetést az önkormányzat az óvodában és az iskolában a Felsőtárkányi 

közétkeztetési Nonprofit Kft-n keresztül, a bölcsődében a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 

(3300 Eger, Arany J. u. 20/A.) biztosítja. 

(2) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekétkeztetéséért térítési díjat kell fizetni, 

amelynek mértékéről az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik. 

Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel 

nem rendelkezik. 

(3) Ha az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, 

a szülő az intézménynél reggel 8 óráig bejelenti 

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint 

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe 

újból a gyermekétkeztetést. 

(4) Ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a 

szülő az önkormányzat felé 09.00 óráig bejelenti 

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint 

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe 

újból a szünidei gyermekétkeztetést. 
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4. § 

(1) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmét 

az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez nyújtja be. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat Felsőtárkány és Noszvaj községek közigazgatási 

területén a Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (Székhelye: 3324 Felsőtárkány, II. 

Rákóczi Ferenc út 53. szám) által biztosítja. 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szülő, más törvényes képviselő 

kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak vagy bármely állampolgár a gyermek 

veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján végzi. 

(4) A bölcsődei ellátást Felsőtárkány közigazgatási területén a Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 

(székhely:3324 Felsőtárkány, Ady E. u. 59., telephely:3324 Felsőtárkány, Fő út 185.) által biztosítja. 

(5) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díjköteles, az étkezési és a szociális ellátás térítési díjáról 

szóló 8/2021. (VIII.19.) számú önkormányzati rendelet alapján. 

5. § 

Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2013. (VI.13.) 

önkormányzati rendelet. 

6. § 

Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án lép hatályba. 

 

 

 

 

Szántósi Rafael      dr. Márton Erik György 

   polgármester        jegyző                     
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