
Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2015 (IX.23) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva , valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

29. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet 

alkotja. 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések  

A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint Csabaszabadi Község 

Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és 

érdekeinek érvényesítéséhez; illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 

megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült 

fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 

A rendelet hatálya 

2. §  

A rendelet hatálya kiterjed Csabaszabadi Község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre. 

II. FEJEZET 

A gyermekek védelmének rendszere 

3. § 

(1) Az önkormányzat a gyermekek védelmét természetbeni ellátás, valamint személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátás keretében biztosítja.  

 

(2) Az önkormányzat természetbeni ellátásként:  

a ) utazási költségtérítést   

b) gyermekek karácsonyi támogatását  

biztosítja 

 

(3)  Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást a  

a) gyermekjóléti szolgálat  

b) gyermekek napközbeni ellátása  

c) gyermekek átmeneti gondozása  

d) családok átmeneti otthona 

útján biztosítja. 



 

  

III. Fejezet 

 Természetbeni ellátások 

Utazási költségtérítés 

4.§ 

(1) Az önkormányzat a gyermek törvényes képviselőjének, vagy gyámjának az írásbeli kérelmére megtéríti a 

Csabaszabadi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekeknek a kötelező felvételt 

biztosító oktatási- nevelési intézménybe való bejutás költségét a tanév teljes ideje alatt,- kivéve tanszünet- havi 

kifizetésben. 

(2) Az oktatási-nevelési intézmény és a lakóhely közti utazási költségek igazolására az önkormányzat pénztáránál le 

kell adni a gyermek tanulóbérletéről kiállított számlát, illetve az iskolalátogatási/ óvodalátogatási igazolást is. Az 

iskolalátogatási igazolást minden tanév megkezdésének első hónapjában, első ízben jelen rendelet hatályba lépését 

követő 30 napon belül kell a hivatal részére átadni. 

(3) Az utazási költségtérítés kifizetése minden hónap 10-ig történik a hivatal pénztárában. 

(4) A kifizetés igényléséhez szükséges kérelmet jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Gyermekek karácsonyi támogatása 

5.§ 

Az önkormányzat a karácsonyi ünnepeket megelőzően a 0-14 éves korú Csabaszabadi településen lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező  gyermekek részére – a mindenkori önkormányzati költségvetés szociális 

segélykeretének függvényében-  ajándékcsomagot biztosít.  

IV. FEJEZET  

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

6. § 

 

(1) A gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Tárulás 

közreműködésével biztosítja.  

(2) Az alapellátás célja a gyermek családban való nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a 

gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az 

alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményei javításához 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

7. § 

 



(1) A Szolgálat szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a gyermeki veszélyeztetettséget jelző hálózattal 

együttműködve. 

(2) A Szolgálat feladatai különösen: 

- A településen élő gyermekek szociális helyzetének figyelemmel kisérése, 

- A gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról történő tájékoztatás, 

- A védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése, 

- A nevelési oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése, 

- Az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel kisérése, 

- Felkérésre környezettanulmány készítése. 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatása térítésmentes. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

8 .§ 

 

(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását társulás keretében biztosítja. 

(2) Az önkormányzat és a Társulás által kötött megállapodás alapján a gyermekek napközbeni ellátása 

a) a Társulás által fenntartott Mackó-Kuckó (Békéscsaba, Orosházi út 2.) óvodában; 

b) a Társulás által fenntartott napközi otthonos Erzsébethelyi Általános Iskolában ( Békéscsaba, Madách 

u. 2.)   biztosítja. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi 

rendeletében szabályozza. 

 

Gyermekek átmeneti gondozása 

9.§ 

 

(1)A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat társulás tagjaként, Békéscsaba és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulással közösen szervezi meg.  

(2) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelemről, a személyi térítési díjról, az ellátás megszüntetéséről az 

intézményvezető dönt.  

V. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

10. § 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni 

kell. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2009. (X.01.) Ök. számú önkormányzati rendelet. 

 

         Szeverényi Attiláné                                                              Dr. Csatlós László 

          polgármester                                                                                jegyző 

Záradék: Megalkotta Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. szeptember 23-án 

megtartott ülésén. 

Kihirdetve: Csabaszabadi Községi Önkormányzat hirdetőtábláján 2015.szeptember 23-án 



1. melléklet a 11/2015. (IX.23) önkormányzati rendelethez 

  

K É R E L E M 

 

ISKOLÁS KORÚ (6-14 év) GYERMEK 

UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSHEZ 

 

 

Alulírott ___________________________mint ______________________________nevű gyermekem törvényes képviselője, 

kérem Csabaszabadi Község Önkormányzatát, hogy gyermekem részére szíveskedjenek kifizetni az oktatási – nevelési 

intézménybe tömegközlekedési eszközön, tanulóbérlettel történő bejárás havi költségét. 

 

1. IGÉNYLŐ ( TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ VAGY GYÁM)  ADATAI: 

 

Név:………………………………………………………………………………………………..          

 

Születési hely és idő:……………………………………………………………………………. 

 

anyja neve:…………………………….…………………………………………………………. 

 

lakóhely: Csabaszabadi, …………………………..utca …………………….szám 

 

 

2. JOGOSULT (GYERMEK) ADATAI: 

 

Név:………………………………………………………………………………………………..          

 

Születési hely és idő:……………………………………………………………………………. 

 

anyja neve:…………………………….…………………………………………………………. 

 

lakóhely: Csabaszabadi, …………………………..utca …………………….szám 



 

oktatási intézmény neve:………………………………………………………………………… 

 

oktatási intézmény címe:………………………………………………………………………… 

 

 

Mint a gyermek törvényes képviselője kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak  

megfelelnek. 

 

Csabaszabadi, 20…….       hó     nap 

      ……………………………………………………. 

      Törvényes képviselő/gyám saját kezű aláírása 

 

 CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:  

 

- oktatási intézménytől iskolalátogatási igazolás  
- számla a megvásárolt bérletről 

 


