
ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2021. (VII.27.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

a Zagyvarékas községben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról 

Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1), 147 § (1), 151 § (2f), 162§ 

(5) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) 8. 

pontjában kapott feladatkörben eljárva az önkormányzat által Zagyvarékas községben 

biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja. 

1. Általános rendelkezések 

1.  § 

Ezen rendelet az alábbi ellátási formákra terjed ki: 
 

a) a gyermekek napközbeni ellátása, ezen belül bölcsődei ellátás, 
 

b) gyermekétkeztetés 
 

2. Bölcsődei ellátás 

2. § 
 

(1) A bölcsődei ellátást a Zagyvarékas Községi Önkormányzat fenntartásában működő 

Zagyvarékas Községi Bölcsőde, mint ellátást nyújtó biztosítja. 

(2) A felvételről 

a) A bölcsőde igénybevételére szóló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 

b) A kérelem elbírálásáról az intézményvezető dönt. 

c) A felvételi kérelem elbírálásának a a gyermekekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) 

meghatározottakon túli szempontja, hogy a felvételi eljárás során előnyben kell 

részesíteni a Zagyvarékas község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 

gyermekeket. 

d) A bölcsődei felvételről az intézményvezető értesíti a kérelmezőt, az ellátás 

megkezdésekor az intézményvezető és a szülő (törvényes képviselő) írásbeli 

megállapodást köt. 

e) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének meghozott 

döntését vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Zagyvarékas 

Község Önkormányzatának Képviselő – testületéhez benyújtott jogorvoslattal élhet. 

(3) A bölcsődei ellátás megszüntetésére a Gyvt.- ben meghatározott eseteken túl az alábbi 

esetekben kerül sor: 

a) ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozási – nevelési év végéhez 

ért. 



b) ha a gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai 

nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31- ig nevelhető gondozható a 

bölcsődében. 

c) ha a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek 6 héten 

túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy ő maga nem jelezte korábban 

írásban a szüneteltetést. 

(4) Az intézményvezető hatáskörébe tartozó – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátást 

nem nyújt a bölcsőde. 

3. Térítési díjak 

3. § 
 

(1) Zagyvarékas Község Önkormányzata által fenntartott bölcsődében, óvodában és a 

Szolnoki Tankerületi Központ által fenntarott intézményben alkalmazandó 

gyermekélelmezési intézményi térítési díjakat e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) A bölcsődei ellátásban részesülő gyerekek gondozásának térítési díja: 0 Ft. 
 

(3) Az 1. mellékletben meghatározott térítési díjakat egy hónapi időtartamra előre – a 

tárgyhó 5. napjáig – kell megfizetni. 

(4) A gyermekétkeztetés normatív kedvezményeit a Gyvt. ide vonatkozó rendelkezései 

határozzák meg. 

(5) Az ingyenes gyermekétkeztetést a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

szóló 328/2011 (XII. 29.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell igényelni. 

(6) Az intézményi térítési díj alapját a Gyvt. 151. § (3) bekezdése rögzíti. 

 

 

 

 

 
4. Ellenőrzés 

4. § 
 

(1) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként 

megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta az intézményvezető 15 napos 

határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj 

befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, 

lakcímét és a fennálló díj hátralékát nyilvántartásba veszi. 

(2) Az intézmény vezetője az (1) bekezdésben nyilvántartott díj hátralékról negyedévenként a 

negyedévet követő hó 10. napjáig tájékoztatja az intézmény fenntartóját a térítési díj hátralék 

behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 

5. Záró rendelkezések 

5. § 
 

Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. rendelkezései az irányadók. 



6.§ 
 

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti a Zagyvarékas községben biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint fizetendő térítési díjakról szóló 12/2009. (V.1.) 

önkormányzati rendelet valamint az azt módosító 30/2009. (IX.11.), 2/2010. (II. 12.), 7/2010. 

(IV.30.), 2/2011. (I.28.), 12/2011. (V.27.), 6/2012. (II.24.), 27/2012. (XII.14.),3/2013. (II.20.), 

20/2013 (XII.13.), 12/2014. (XII.18.), 2/2015. (II.17.), 2/2016. (II.17.), 7/2017. (V.1.) és a 

2/2019.(IV.1.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 

 

 
Kelt: Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 27-i ülésén. 

 

 

 

 
Kurucz László Árpád s.k. Dr. Fekete Nóra s.k. 

polgármester  jegyző 

 
Záradék: 

 

 
 

Ezen rendelet 2021. 07.27.- én lép hatályba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Fekete Nóra s.k.  

        jegyző 


