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Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2013. (XII.20.) Ör. rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 151. § (2f) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:
1
 

1. §
2
 

(1) Zákányszék Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Zákányszék község 

közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a gyermekek 

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

4. §-ában meghatározott személyek részére a Gyvt-ben és az e rendeletben foglaltak alapján 

biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. 

(2) Pénzbeli és természetbeni ellátás keretében az arra jogosult a Gyvt-ben meghatározott 

feltételekkel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Az Önkormányzat pénzbeli 

ellátásként - Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatások 

rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendeletében 

meghatározott feltételekkel - rendkívüli települési támogatás keretében gyermekvédelmi települési 

támogatást nyújt. 

(3) Az Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében a 

gyermekek napközbeni ellátását bölcsőde működtetésével a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és 

Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) intézményében, a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait 

társulás útján a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti 

Központja által biztosítja. 

2. §
3
 

(1) Az Önkormányzat a Gyvt. 21/A. § (1) bekezdése szerinti gyermekétkeztetési feladatokat az 

önkormányzat fenntartásában lévő Óvoda intézménye által biztosítja. 

(2) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az Önkormányzat az intézményi 

gyermekétkeztetés keretében a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási 

napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két 

kisétkezést, az óvodás gyermekek számára az óvodai nevelési napokon, a tanulók számára az 

iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két 

kisétkezést biztosít. 

(3) Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást és a bölcsődei étkeztetést, valamint az óvodai 

gyermekétkeztetést az Óvoda épületében, az általános iskolai gyermekétkeztetést a Zákányszéki 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében biztosítja. 

                                                 

1 A bevezető a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 15.) önkormányzati 

rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. 

2 Módosította a 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.02.25-től. 

3 Módosította a 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.02.25-től. 
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(4) Az Önkormányzat - a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott gyermek részére - 

szünidei gyermekétkeztetés keretében az Óvoda konyhája által a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítja. 

(5) A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, a gyermek törvényes képviselője (a továbbiakban: 

kérelmező) írásbeli kérelmére történik. A kérelmező a kérelmét az Óvoda intézményvezetőjénél 

nyújthatja be, amelyről az intézményvezető a Gyvt-ben foglaltak alapján dönt. 

(6) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti alapellátás megszűnésére a Gyvt-ben foglaltakat kell 

alkalmazni. A Gyvt. 42. § (4) bekezdésében foglaltakon túl a bölcsődei gondozás megszűnik a szülő 

vagy a törvényes képviselő írásbeli kérelmére, vagy a bölcsőde házirendjének súlyos és ismételt 

megszegése miatt. 

(7) Az Önkormányzat által fenntartott bölcsődében nyújtott gondozási díj összege nulla forint. 

(8)
4
 

(9)
5
 

2/A. §
6
 

(1) A gyermekétkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, az ingyenes és kedvezményes 

intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére a Gyvt. 21/B. § szabályai és a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 

az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben 

foglaltak az irányadók. 

(2) Amennyiben a gyermek az étkezést betegség, vagy más ok miatt bekövetkező távolmaradása, 

esetleg intézményi jogviszony megszűnése miatt nem veszi igénybe, e tényt a szülő, gondviselő 

köteles bejelenteni az Óvoda felé, a távolmaradás időtartamának megjelölésével. Amennyiben a 

távolmaradás ténye megelőző napon - diétás étkezők esetében 10.00 óráig, normál étkezők esetében 

12.00 óráig - jelzésre kerül, úgy az érintett időszakra már megfizetett térítési díj összege a 

következő havi térítési díj összegébe kerül beszámításra, intézményi jogviszony megszűnése esetén 

a túlfizetés visszafizetésre kerül. Ha a távolmaradás napján jelzett étkezési lemondás már nem 

vehető figyelembe, vagy a szülő, gondviselő a távollét ideje alatt azt igényli, úgy lehetőség van az 

Óvoda konyhájából történő elvitelre. 

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját e rendelet melléklete tartalmazza. A 

gyermekétkeztetés személyi térítési díját az igénybevétel napjától havonként tárgyhónap 15. napjáig 

kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára. 

(4) A térítési díj határidőre történő megfizetésének elmulasztása esetén az Óvoda intézményvezetője 

15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. 

(5) A gyermekétkeztetés személyi térítési díjával kapcsolatosan az Óvoda intézményvezetője a 

térítési díj megfizetésére - a kötelezett írásbeli kérelmére - részletfizetést állapíthat meg, a kötelezett 

                                                 

4 A 2. § (8) bekezdését a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 17.) önkormányzati 

rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte. 

5 A 2. § (9) bekezdését a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 17.) önkormányzati 

rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte. 

6 A 2/A. §-t a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 

1. §-a iktatta be. 
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nevén fennálló teljes díjhátralék összegére havi egyenlő részletekben, az erre irányuló kérelem 

benyújtásától számított legfeljebb 6 hónap időtartamra. 

(6) Ha az Óvoda intézményvezetője megállapítja, hogy a kötelezett a fizetési kötelezettségét a 

fizetési felhívást követő 15 napos határidőre sem teljesítette és részletfizetés megállapításra sem 

került sor, akkor haladéktalanul értesíti a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált 

Szociális és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatát (a továbbiakban: Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálat). A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa felveszi a családdal 

a kapcsolatot és feltárja a térítési díj fizetési kötelezettség elmulasztásának okát, támogatja a 

családot a hátralék rendezésének érdekében, amennyiben szükséges, további gyermekvédelmi 

intézkedés megtételére tesz javaslatot. 

(7) A felhívásban megjelölt 15 napos fizetési határidő eredménytelen lejártát követően a következő 

hónap utolsó napjával a gyermekétkeztetési szolgáltatás megszüntethető. A szolgáltatás 

megszüntetéséről a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat véleményét előzetesen ki kell kérni. 

(8) A Gyvt. 12. § (1) bekezdése a szerint szülő köteles biztosítani a gyermek étkezéshez való 

hozzájutását. Amennyiben a szülő, a gondviselő által a gyermeknek ez a joga sérül, akkor a Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálathoz érkezett jelzést követően a családsegítő a vonatkozó jogszabályok 

alapján megteszi a gyermek érdekét szolgáló szükséges intézkedéseket (pl. javaslatot tesz az 

alapellátás igénybevételére, vagy ha ez nem működik, más hatósági intézkedést kezdeményez). 

2/B. §
7
 

(1) Az Önkormányzat a Gyvt.-ben szabályozott normatív kedvezményeken felül pénzbeli rendkívüli 

települési támogatásban, illetve gyermekvédelmi települési támogatásban részesíti az arra 

rászorulókat a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló rendeletében 

foglaltak szerint. 

(2) Amennyiben a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megfizetésére kötelezett a 

részletfizetési kedvezménnyel, illetve az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás 

igénybevételével sem tudja a térítési díjat megfizetni, akkor a Polgármester a térítési díj 

megfizetésére kötelezett szociális, jövedelmi, vagyoni helyzetének ismeretében méltányosság címén 

- a kötelezett írásbeli kérelmére, vagy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára hivatalból - 

csökkentheti, vagy elengedheti. 

(3) Méltányolható körülményként értékelhető, ha a térítési díj fizetésére kötelezett olyan 

élethelyzetbe kerül, amely fizetési szándékát akadályozza (pl. betegség, munkanélküliség, jelentős 

keresetkiesés, vis maior helyzet bekövetkezése, amely a kötelezett, vagy gyermeke létfenntartását 

veszélyezteti). Méltányolható körülmény továbbá, ha a Gyvt.-ben meghatározottak szerint a 

gyámhatóság határozatával a gyermeket alapellátásba vagy védelembe veszi. 

(4) Megszűnt ellátás estén a gyermekétkeztetés akkor igényelhető, ha 

a) a díjhátralék rendezésre, vagy az elengedésre került, vagy 

b) a hátralék rendezésére a kötelezett az Óvoda intézményvezetőjével részletfizetési 

megállapodást kötött.  

                                                 

7 A 2/B. §-t a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete 

1. §-a iktatta be. 
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(5) Az Óvoda intézményvezetője a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és ezen díjhátralékokról 

negyedévente tájékoztatja az önkormányzatot. A Polgármester dönt a térítésidíj-hátralék behajtása, 

vagy a behajthatatlan hátralék törlése ügyében. 

3. § 

Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

4. §
8
  

                                                 

8 A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
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Melléklet a 27/2013. (XII.20.) Ör. rendelethez
9
 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának mértéke: 

1. Bölcsődei gyermekétkeztetés 

1.1. reggeli: 98,- Ft 

1.2. tízórai: 31,- Ft 

1.3. ebéd: 326,- Ft 

1.4. uzsonna: 120,- Ft 

1.5. együttesen: 575,- Ft 

2. Óvodai gyermekétkeztetés 

2.1. tízórai: 155,- Ft 

2.2. ebéd: 374,- Ft 

2.3. uzsonna: 140,- Ft 

2.4. együttesen: 669,- Ft 

3. Általános iskolai gyermekétkeztetés 

3.1. tízórai: 145,- Ft 

3.2. ebéd: 413, - Ft 

3.3. uzsonna: 143,- Ft 

3.4. együttesen: 701,- Ft 

4. Középiskolai gyermekétkeztetés 

4.1. tízórai: 148,- Ft 

4.2. ebéd: 419,- Ft 

4.3. uzsonna: 149,- Ft 

4.4. együttesen: 716,- Ft 

5. Az 1-4. pontokban meghatározott intézményi térítési díjak az Áfa-t nem tartalmazzák. 

                                                 

9 Módosította a 4/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020.04.01-től. Az 1. melléklet a 

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával 

megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 

17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. 


