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Bácsalmás Város Polgármesterének 
1/2021. (I. 5.) önkormányzati rendelete 

 
a gyermekvédelem helyi szabályairól 

 
 

„Bácsalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29. § (1)-(3) bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 32. 
§ (1) bekezdés d) pontjában, 42. § (4) bekezdésében, 94. § (1)-(4) bekezdésében, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
5. § (1a) bekezdése alapján Bácsszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének, 
Csikéria Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, Mátételke Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének, Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Tataháza 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Madaras Község Önkormányzata Képviselő-
testületének, Katymár Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Bácsbokod Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Bácsborsód Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének hozzájárulásával, Bácsalmás Város Képviselő-testülete és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet 1.2.h) pontjában, a 3.1.k) pontjában, valamint a 2.b) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, 
valamint Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. §2 
 

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

 
(2) Gyermekjóléti szolgáltatás esetében az ellátás területi hatálya: Bácsalmás, Bácsszőlős, 

Csikéria, Mátételke közigazgatási területe. 
 
(3) A Gyvt. 40/A. §-ában meghatározott feladatok tekintetében a Bácsalmási Járás 

közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre is kiterjed. 
 

2. A gyermekek védelmének rendszere 
 

2. § 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni ellátásokat, illetve 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe 
vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 
 

3. § 
 

(1) A Képviselő-testület természetbeni ellátásként gyermekétkeztetést biztosít. 

                                                           
1 A bevezetőt módosította: 19/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. XI. 1-től. 
2 Módosította: 19/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2021. XI. 1-től. 
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(2) Személyes gondoskodást nyújtó ellátás 
a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) a bölcsődei ellátás. 

 
4. § 

 
(1) A gyermekétkeztetést Bácsalmás Város Önkormányzata a közigazgatási területén az 

általa fenntartott Alapszolgáltatási Központ konyhájával a Bácsalmás Kistérségi Többcélú 
Társulás által fenntartott bölcsődében, óvodában, a Klebelsberg Központ által fenntartott 
köznevelési intézményekben biztosítja. 

 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás működtetését és az ezzel kapcsolatos feladatokat az 

önkormányzat által létrehozott alapszolgáltatási központon belül működtetett család- és 
gyermekjóléti szolgálat látja el. 

 
(3) A bölcsődei ellátással kapcsolatos feladatokat a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás 

által fenntartott Óvoda-Bölcsőde látja el. 
 

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások általános szabályai 
 

5. §3 
 

(1) Az ellátás igénybevételének és megszűnésének eseteit valamint módjait a Gyvt. 31. § és 
37/A. § rendelkezései tartalmazzák.  

 
(2) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul gondoskodik az intézményi 

ellátásról, ha a gondoskodás hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti. 
 

4. Gyermekjóléti alapellátások biztosítása4 
 

6. §5 
 

(1) A Gyvt. 39-40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat az Alapszolgáltatási 
Központ a Család- és Gyermekjóléti Központban biztosítja.  

 
(2) Az Alapszolgáltatási Központ a Család- és Gyermekjóléti Központban biztosítja a Gyvt. 

40/A. §-ában meghatározott feladatokat. 
 

5. Bölcsőde 
 

7. § 
 

(1) A bölcsődei ellátás igénybevételét az intézmény vezetőjének az intézkedése alapozza 
meg. 

 
(2) Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül nem nyújt szolgáltatást. 
 
(3)6 A bölcsődei ellátás igénybevételéről az intézményvezető dönt. A kérelem elbírálásának 

                                                           
3 Módosította: 19/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2021. XI. 1-től. 
4 A 4. alcímet módosította: 19/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2021. XI. 1-től. 
5 Módosította: 19/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2021. XI. 1-től. 
6 Beiktatta: 19/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2021. XI. 1-től. 
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szempontjait – a Gyvt. 43. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a bölcsődék 
felvételi szabályzata tartalmazza. 
 

6. Térítési díjak 
 

8. § 
 

A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 0,- Ft/hó. 
 

9. § 
 

(1) Az intézményi térítési díjakat az intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 
3/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 
(2) A gyermekétkeztetés normatív kedvezményeit a Gyvt. 21/B. § (1)-(2) bekezdései 

határozzák meg. 
 
(3) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásokért a tárgyhót megelőzően, az intézmények által 

meghirdetett befizetési napokon kell a térítési díjat megfizetni. 
 
(4) A személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjat elengedni, csökkenteni, 

illetve részletfizetést engedélyezni nem lehet. 
 

7. Záró rendelkezések 
 

10. § 
 

(1) Ez a rendelet 2021. február 1-jén lép hatályba.  
 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bácsalmás Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/2003. (VI. 25.) 
önkormányzati rendelete, és az azt módosító 

a) 12/2004. (IV. 28.), 
b) 25/2005.(X. 1.), 
c) 15/2006. (VI. 2.),  
d) 14/2007. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet. 

 
 
 Németh Balázs Patocskai Ibolya 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Záradék:  
Megalkotta Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró 
Bácsalmás Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján 2021. január 4-én. 
 
Kihirdetve: 2021. január 5-én. 
 
  Patocskai Ibolya 
  jegyző 


