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Előterjesztés 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2019. február 14-i nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy: A szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

szóló rendelet módosításának megtárgyalása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2015. március 1. napjától hatályos a szociális igazgatásról, valamint a szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
önkormányzati rendelet). 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 175. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekek napközbeni 
ellátása 2017. január 1-jétől kizárólag az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási 
tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel 
megállapított VI/C. Fejezet szerinti bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi 
bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és alternatív napközbeni ellátás keretében 
biztosítható. 
 
A Gyvt. 175. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzatnak 2020. 
december 31-éig kell eleget tennie az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási 
tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel 
megállapított 94. § (3a) bekezdésben foglalt kötelezettségének.  
 
Gyvt. 94. § (3a) a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében 
igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 
év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó 
települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) 
bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának 
biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. 
 
Nyirád Község Önkormányzata várhatóan 2019. március 1. napjától bölcsődei ellátás 
keretében biztosítja a településen élő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, 
bölcsődét működtett. 
 
A fentiekre tekintettel az önkormányzati rendelet módosítására van szükség. 
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A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti szolgálatások 
biztosítását az önkormányzat a Nyirádi Szociális Segítő Központon keresztül látja el. Az 
intézmény nevének módosítása is szükségessé vált az önkormányzati rendeletben. 
 
 

A szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
rendelet-tervezet részletes indokolása 

 
A rendelete-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 3. §-át, mely szerint: 
„Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 
szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény 
alapján nem lehet ellentétes.” 
 
Figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt 
szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a 
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. 
 
A rendelet-tervezet a Nyirádi Szociális Segítő Központ nevében, a közoktatási és személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló rendelet számában és a 
bölcsődei ellátás szabályozásában tartalmaz változtatást.  
 
1. § Rendelkezik az önkormányzati rendelet 5. § (1) és (5) bekezdésének módosításáról. A 
Nyirádi Szociális Segítő Központ neve és a térítési díjról szóló rendelet száma került 
módosításra. 
2. § Rendelkezik az önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdésének módosításáról. A Nyirádi 
Szociális Segítő Központ neve került módosításra. 
3. § Rendelkezik az önkormányzati rendelet 24. §-ának módosításáról. A Nyirádi Szociális 
Segítő Központ neve került módosításra. 
4. § Rendelkezik az önkormányzati rendelet 25. §-ának módosításáról. A Nyirádi Szociális 
Segítő Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat neve került módosításra. 
5. § Rendelkezik az önkormányzati rendelet 26. §-ának módosításáról. A Nyirádi Szociális 
Segítő Központ neve került módosításra. 
6. § Rendelkezik az önkormányzati rendelet 27. §-ának módosításáról. A Nyirádi Szociális 
Segítő Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat neve került módosításra. 
7 § A bölcsődei ellátás biztosításáról rendelkezik. 
8. § Rendelkezik az önkormányzati rendelet 15. pontjának módosításáról. A jogszabályi 
megfelelősség miatt került átszámozásra. 
9. § A hatályosság időpontjáról rendelkezik. 
 
 

Előzetes hatásvizsgálati lap 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
A tervezett jogszabály: Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...... 
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 
 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet-tervezet elfogadásával a 
képviselő-testület meghatározza a bölcsődei ellátás feltételeit.  

2. Környezeti következményei: Nem releváns. 
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3. Egészségi következményei: A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatása nincs. 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet megalkotásának az 

adminisztratív terheket tekintve jelentős többlet terheket eredményező hatása nincs. 
5. A rendelet megalkotásának szükségessége: a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírásainak való megfelelés. A 
településen élők számára új szolgáltatás biztosítása. 

6. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás 
elmaradásának közvetlen jogi, felügyeleti következménye van, felügyeleti intézkedést 
von maga után.  

7. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, 
további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 
 
Rendelet-tervezet 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…………….. önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015. 
(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) és (5) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 

„5. § (1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátás 
iránti kérelmet az ellátásra jogosult, vagy törvényes képviselője terjeszti elő szóban vagy 
írásban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, melyet a Nyirádi Szociális 
Segítő Központ (8454 Nyirád, Park utca 1/A.) vezetőjéhez (a továbbiakban: 
intézményvezető) kell benyújtani. 
 
(5) Az intézményi térítési díjakat a Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjairól szóló 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: térítési díjról szóló 
rendelet) szabályozza. A személyi térítési díjakat az intézményvezető határozza meg.” 

 
2. § A Rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„23. § (3) Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatásokat a Nyirádi Szociális Segítő 
Központon keresztül látja el.” 

 
3. § A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„24. § Az önkormányzat a Nyirádi Szociális Segítő Központ útján, házi segítségnyújtás 
keretében gondoskodik az Szt. 63. §-ában meghatározott személyekről.” 

 
4. § A Rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„25. § Az önkormányzat a Nyirádi Szociális Segítő Központ Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat útján, családsegítés keretében gondoskodik az Szt. 64. §-ában meghatározott 
személyekről.” 

 
5. § A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„26. § Az önkormányzat a Nyirádi Szociális Segítő Központ útján, nappali ellátás 
keretében gondoskodik az Szt. 65/F. §-ában meghatározott személyekről.” 

 
6. § A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„27. § Az önkormányzat a Nyirádi Szociális Segítő Központ Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat útján, szakmailag önálló, térítésmentes gyermekjóléti szolgáltatást működtet a 
gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, 
a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a 
Gyvt. 39. §-ában meghatározottak szerint.” 

 
7. § A Rendelet az alábbi ponttal egészül ki: 
 

„15. Gyermekek napközbeni ellátása 
 

Bölcsődei ellátás 
 
28. § Az önkormányzat a Nyirádi Szociális Segítő Központ Bölcsőde útján bölcsődei 
ellátást biztosít a Gyvt. 42-43. §-aiban meghatározottak szerint.” 

 
8. § A Rendelet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„16. Gyermekek átmeneti gondozása 
 
29. § (1) A gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat társulás tagjaként, Ajka 
Város Önkormányzatával közösen szervezi meg, melynek keretében helyettes szülői 
ellátást biztosít. 
(2) Az ellátást biztosító intézmény a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
(8400 Ajka, Móra Ferenc utca 7.) 
(3) A gyermekek átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni. 
(4) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelemről, térítési díjról, az ellátás 
megszűntetéséről az intézményvezető dönt.” 

 
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 

Nagy Gábor Lovasi Erika 
polgármester jegyző 

 
 
Mindezek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
Nyirád, 2019. február 8. 
 
 
  


