
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete  

 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

/Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2019. (VIII.29.)és a 7/2020. (II.27.) 

önkormányzati rendeletekkel) 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 29. 

§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. 

pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések  

 

1. § 

A rendelet hatálya  

 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Mezőkövesd Város közigazgatási területén a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ban foglalt természetes személyekre, kivéve az 5. §-ban, 

6.§-ban, és 8. § (2) bekezdésében rögzített ellátásokat. 

 

2. § 

Hatásköri szabályok 

 

 

(1) A Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és 

természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá 

szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 

 

(2) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben polgármester dönt a: 

a) tanszertámogatás, 

b) helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás,  

c) bölcsődei felvétel  

d) a személyi térítési díj hátralék csökkentése, elengedése (önkormányzati 

intézmény esetén) iránti kérelmek tárgyában. 

 

(3) A Képviselő-testület évente külön rendeletben dönt az önkormányzati fenntartású 

intézmények térítési díjának megállapításáról. 

 

A Képviselő-testület ellátja a Gyvt. 104.§-ban meghatározott intézményfenntartói 

feladatokat. 

 

 

 

 



 

3. § 

Eljárási rendelkezések 

 

 

(1) Az e rendeletben szabályozott támogatások iránti kérelmeket a Mezőkövesdi 

Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Irodájához kell benyújtani, 

melyhez formanyomtatvány áll rendelkezésre. 

 

(2) Az önkormányzat által fenntartott óvodában biztosítható gyermekek nappali 

ellátása iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani.  

 

(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként 

nem rendelkezik – személyesen, vagy postai úton nyújthatók be. 

 

(4) Az e rendeletben szabályozott ellátások igénybevétele az ellátást igénylő 

kérelmére, vagy hivatalból történik. 

 

 

4. §  

Ellátási formák 

 

 

(1) A jogosult részére pénzbeli, illetve természetbeni ellátás nyújtható. 

 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosult számára: 

 a) tanszertámogatást, 

 b)helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatást  

               állapít meg az e  rendeletben meghatározottak szerint. 

 

(3)A jegyző a jogosult részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg. 

 

(4) A Képviselő-testület a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti  

     alapellátások közül 

a) a gyermekjóléti szolgáltatást, 

b) a gyermekek napközbeni ellátását biztosítja. 

 

 

II. FEJEZET 

 

5. § 1 

Tanszertámogatás 

 

 

(1) Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkövesd Város 

közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, alap- és középfokú nevelési-oktatási 

intézményben tanuló nappali tagozatos hallgatók részére tanszertámogatást biztosít. 
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rendeletével. Hatályos: 2020.február 28-tól. 

 



(2) Nem állapítható meg tanszertámogatás annak a tanulónak a részére, aki oktatási 

intézményben a tárgyévet megelőző évben évet ismételt, kivéve, ha az évismétlés 

önhibáján kívüli ok miatt történt (önhibáján kívüli ok: tartós kórházi, illetve orvosi 

ellátás) 

 

(3) Az eljárás hivatalból indul a Mezőkövesd Város közigazgatási területén lakóhellyel  

és Mezőkövesd Város közigazgatási területén működő alap- és középfokú nevelési-

oktatási intézményben tanuló nappali tagozatos hallgatók esetében. A Mezőkövesdi 

Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Irodája tárgyév szeptember 10. 

napjáig beszerzi a Mezőkövesd Város közigazgatási területén működő alap-és 

középfokú nevelési-oktatási intézményben tanuló nappali tagozatos hallgatók tanulói 

jogviszonyának igazolását. 

 

(4) Az eljárás kérelemre indul a Mezőkövesd Város közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező és Mezőkövesd Város közigazgatási területén kívül működő alap- és 

középfokú nevelési-oktatási intézményben tanuló nappali tagozatos hallgatók 

esetében. A kérelmet a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális és 

Hatósági Irodájához kell benyújtani, melyhez formanyomtatvány áll rendelkezésre. A 

kérelemhez csatolni kell a tárgyév szeptember hónapjában kiállított iskolalátogatási 

igazolást. A kérelmet tárgyév szeptember 01. napjától szeptember 30. napjáig lehet 

benyújtani. 

 

(5) A tanszertámogatás összege: 10.000.-forint, mely évente egy alkalommal adható. 

 

(6) A tanszertámogatás pénzbeli ellátásként készpénz formájában nyújtható. 

 

7) A tanszertámogatás tárgyév december 15. napjáig házipénztárból vagy az ügyfél 

folyószámlájára kerül kifizetésre. 

 

6. § 

Helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás 

 

 

(1) Az önkormányzat helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatást biztosít a 

tanév időtartamára - térítésmentesen - annak a tanulónak aki: 

 

a) Mezőkövesd Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező alap-, 

közép-, és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, vagy 

b) Mezőkövesd Város közigazgatási területén működő alap és középfokú 

oktatási intézményben nappali tagozaton tanul, és  

c) családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. 

 

(2) A bérlet iránti igény az oktatási intézménybe jelenthető be. Az oktatási intézmény a 

kérelmet minden év szeptember 30. napjáig a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Hatósági és Szociális Irodájához továbbítja.  

 

(3) A nem mezőkövesdi oktatási intézményben tanuló/hallgató a bérlet iránti kérelmét 

közvetlenül a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális 

Irodájához terjesztheti elő.  

 

(4) A helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás a tanulói jogviszony 

megszűnése esetén az intézmény kezdeményezésére visszavonható. A visszavonás a 

tanulói/hallgatói jogviszony megszűnését követő hónap első napjától kezdődik. 



 

(5)2 A bérletek árának kifizetéséről minden hónapban a Mezőkövesdi 

Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. elszámolása alapján a Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Kincstári Irodája intézkedik. 

 

7.§  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításánál a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. - 20/B. §-aiban, és a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatásról szóló 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 65-68. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.  

 

III. FEJEZET 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások  

 

8. § 

Gyermekjóléti Szolgáltatás 

 

A Képviselő-testület a Gyvt. 39. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás 

feladatait a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében 

biztosítja. 

 

9. § 

Gyermekek napközbeni ellátása 

 

  

(1) A gyermekek napközbeni ellátásának formái: 

a) bölcsőde  

b) óvoda. 

 

(2) A Mezőkövesd Város Önkormányzata által fenntartott Mezőkövesdi Óvoda és 

Bölcsőde Deák Ferenc úti Bölcsődéjébe (a továbbiakban: bölcsőde) történő 

felvétel iránti kérelmeket a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági 

és Szociális Irodájánál lehet benyújtani. A bölcsődébe a Mezőkövesd, Bogács, 

Borsodgeszt, Borsodivánka, Bükkábrány, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, 

Csincse, Egerlövő, Kács, Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Négyes, 

Sály, Szentistván, Szomolya, Tard, Tibolddaróc és Vatta közigazgatási területén 

lakóhellyel rendelkező gyermekek vehetők fel a Gyvt. 42. – 42/A. §-aiban foglalt 

jogosultsági feltételek szerint. A jogosultsági feltételek megszűnése esetén az 

ellátás megszüntetéséről az intézmény vezetője gondoskodik. A bölcsőde vezetője 

előzetesen véleményezi a bölcsődei felvétel iránti kérelmeket.  

 

(3) A Mezőkövesd Város Önkormányzata által fenntartott Mezőkövesdi Óvoda és 

Bölcsőde az óvodai ellátás iránti igényt az intézmény vezetőhöz kell benyújtani. 

Az óvodai felvétel elbírálásáról az intézményvezető dönt.  

 

10. § 
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Térítési díj 

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások 

keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 

 

(2) A gyermekek napközbeni ellátása kertében biztosított étkeztetésért fizetendő 

térítési díjakat a Képviselő-testület évente külön rendeletben állapítja meg. 

 

(3) A bölcsődei gondozás napi intézményi térítési díja 0.-forint. 

  

 

 

 

 

 

 

IV. FEJEZET 

 Vegyes rendelkezések  

 

11. §  

Értelmező rendelkezések  

 

E rendelet alkalmazásában a Gyvt. 5. §-ában és a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  4. - 10. §-aiban foglaltak az irányadók.  

 

 

12. §  

Záró rendelkezések  

 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba  

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mezőkövesd város 

Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 6/2007. 

(III.1.) ÖK számú rendelete, és az azt módosító 58/2007. (XII.20.) Ök. számú 

rendelete, a 4/2009. (II. 26.) ÖK. számú rendelete, a 16/2012. (IV.26.) ÖK számú 

rendelete, a 8/2013. (IV.25.) ÖK számú rendelete, a 31/2013. (XII.20.) ÖK. számú 

rendelete. 

 

 

 

  Dr. Jakab Orsolya     Dr. Fekete Zoltán  

        jegyző          polgármester  

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 

2015. augusztus 27. 

 

dr. Jakab Orsolya 



     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a települési 

önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek 

szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást 

állapíthat meg. 

Jelen előterjesztésben javasoljuk a tanszertámogatás bevezetését a Mezőkövesd Város 

közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és Mezőkövesd Város közigazgatási 

területén működő alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményben tanuló nappali 

tagozatos hallgatók iskolakezdésének elősegítése céljából.  

Az Önkormányzat a tanszertámogatás bevezetésével segítséget kíván nyújtani az 

iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások fedezéséhez. A tanszertámogatás fedezete a 

költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében áll rendelkezésre. 

Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelező óvodáztatás 

bevezetésével összefüggésben 2015. szeptember 1-jével hatályon kívül helyezésre 

kerültek. A Gyvt. 172. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2015. június 4-ét követően 

a 20/C. § szerinti óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem, - ideértve a 

támogatás ismételt megállapítása iránti kérelmet is, - nem nyújtható be. Az utolsó 

folyósításra 2015. júniusában került sor. 

A leírtak alapján szükségesség vált az óvodáztatási támogatásra vonatkozó 

rendelkezések törlése. 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004-ben alkotta meg a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendeletét. A rendeletet több 

alkalommal került módosításra az elmúlt időszakban bekövetkezett jogszabályi és 

szervezési változatokra tekintettel, ezért célszerű volt a helyi szabályozás 

átláthatóságára, gyakorlati alkalmazására tekintettel a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 6/2007. (III.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése és egy új rendelet megalkotása. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

 

A rendelet hatályát rögzíti. 

 



2. §-hoz 

 

A hatásköri szabályokat határozza meg. 

 

3. §-hoz 

 

Az eljárási szabályokat határozza meg. 

 

4. §-hoz 

 

Az ellátási formákat sorolja fel. 

 

5. §-hoz 

 

A tanszertámogatás részletes szabályait rögzíti. 

 

6. §-hoz 

 

A helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás szabályait határozza meg. 

 

7. §-hoz 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó hivatkozást tartalmazza. 

 

8. §-hoz 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó 

szabályokat rögzíti. 

9. §-hoz 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekek napközbeni ellátásának 

részletes szabályait határozza meg. 

 

10. §-hoz 

 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben fizetendő térítés díjra 

vonatkozó szabályokat rögzíti. 

 

11. §-hoz 

 

Az értelmező rendelkezéseket rögzíti. 

 

12. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépését, valamint a hatályát vesztő rendeleteket állapítja meg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


