
Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesterének 

9/2021.(V.10.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről szóló 12/2014. (V.7.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tiszacsege Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 

29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, valamint 162. § 

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1)-(2) bekezdésében, valamint 

Magyaroroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyetértésével a következőket rendelem el: 

 

1. § 

A gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről szóló 12/2014. (V.7.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó alapellátások iránti 

kérelmek az ellátást biztosító intézményeknél, ellátási formánként egyedileg meghatározott 

tartalommal rendszeresített formanyomtatványokon, írásban, postai úton vagy ügyfélfogadási 

időben személyesen terjeszthetőek elő. 

2. § 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

3. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások iránti kérelmeket az ellátást biztosító 

intézmény döntésre előkészítve a gyermekvédelmi hatáskör – igény elbírálására jogosult – 

gyakorlójához továbbítja. 

3. § 

A Rendelet 4-6. §-ai hatályát vesztik. 

4. § 

A Rendelet 8. § (2) bekezdése hatályát veszti. 

5. § 

A Rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



11. § A gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei elhelyezésben részesülő gyermek 

gondozásának (a továbbiakban: bölcsődei gondozás) intézményi térítési díját az 3. melléklet, a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 4. melléklet rögzíti. 

 

6. § 

A Rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

12. § (1) Az intézményvezető különös méltánylást érdemlő esetben csökkentheti, illetve 

elengedheti határozott időre az intézményi térítési díj összegét. 

(2) A bölcsődei gondozás személyi térítési díja azon napok után kerül megállapításra, melyeken 

a gyermek az ellátást igénybe veszi. 

7. § 

A Rendelet az alábbi 12/A. §-sal egészül ki: 

12/A. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását meg kell szüntetni a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló törvényben meghatározottakon túl: 

    a) a jogosult, vagy a törvényes képviselő írásos kérelme alapján, 

    b) a rászorultság megszűnése esetén, 

    c) abban az esetben, ha a jogosult az ellátást 30 napig bejelentés nélkül nem veszi igénybe, 

    d) a jogosult elköltözik az ellátási területről. 

(2) Az ellátás megszüntetésének időpontjául az utolsó ellátásban töltött napot kell 

meghatározni. 

8. § 

A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

9. § 

Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Tiszacsege, 2021. május 10. 

 

 

 Szeli Zoltán s.k. Dr. Lajter Zoltán s.k. 

 polgármester mb. jegyző 

           hatósági irodavezető 



Kihirdetési záradék: 

Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2021. május hónap 10. napján Tiszacsege Város 

Önkormányzata hirdető tábláján történő kifüggesztéssel és a www.tiszacsege.hu oldalon 

történő közzététellel megtörtént. 

 

 

           Dr. Lajter Zoltán s.k. 

                  mb. jegyző 

           hatósági irodavezető           

  



1. melléklet a 9/2021. (V.10.) önkormányzati rendelethez 

 

Bölcsődei gondozás 

 

 A B 

 

1. 

 

Tétel megnevezés 

Összeg 

(Összeg/fő/nap) 

 

2. 

 

Intézményi térítési díj 

 

208 Ft 

 


