
Tahitótfalu Község Önkormányzata  Képviselőtestületének  

15/2004. (IX. 01.)  rendelete a 

gyermekjóléti szolgálat működéséről és szolgáltatásainak 

igénybevételéről 

 

 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló  1997. évi XXXI. törvény  (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)  és 

(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekjóléti szolgálat működéséről és 

szolgáltatásainak igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1. §
1
 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed 

a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Tahitótfalu község közigazgatási 

területén tartózkodó  magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi 

szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási 

engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert 

gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, 

b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK 

tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, 

amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik.    

(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) 

bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 

országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. 

évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó 

gyermekeire is. 

(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken 

kívül Tahitótfalu Község közigazgatási területén tartózkodó nem magyar 

állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy 

más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével 

vagy elháríthatatlan kárral járna. 

(4) Tahitótfalu Község közigazgatási területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú 

gyermek és fiatal felnőtt, valamint szülei gyámügyében e rendeletet akkor kell 

alkalmazni, ha nemzetközi szerződés vagy más jogszabály szerint a személyes joguk 

az irányadó. 

 

Általános  szabályok 

 

2. § 

 

Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást társulás, vagy megbízás keretében biztosítja. 
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3. § 

 

(1) A gyermekjóléti szolgálat  (a továbbiakban: szolgálat) igénybevétele önkéntes, az ellátást  

igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik kivéve, ha a jegyző a gyermekjóléti 

szolgáltatás igénybevételét elrendelte. 

 

(2) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet, az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 

 

(3) Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe. 

 

(4) Az ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. 

 

(5) Az ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét  

     tájékoztatni kell: 

- az ellátás tartalmáról és feltételeiről, 

- az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról. 

 

(6) Az ellátásra jogosult köteles: 

- a (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről írásban nyilatkozni, 

- az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, 

- a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni. 

 

 

A gyermekjóléti  szolgálat 

 

4. § 

 

(1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el és 

együttműködik a gyermekvédelemmel foglalkozó más intézményekkel és szervezetekkel. 

 

(2) A szolgálat feladatai a gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének  

elősegítése érdekében: 

a./ gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, 

    a támogatásokhoz való hozzájárulás segítése, 

b./ a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a  

     káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az azokhoz való hozzájutás 

     megszervezése, 

c./ a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal 

     való ellátása, 

d./ a szabadidős programok szervezése, 

e./ a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 

(3) A szolgálat feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

a./ a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek,  

     valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

b./ a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 

c./ az a./ pontban, valamint a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és 

    intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. 

 

 



(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdeké- 

ben: 

a./ családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására, 

b./ a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelye- 

     zés és a kapcsolattartás esetében, 

c./ az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, 

d./ javaslat készítése a gyermek családból történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére 

     vagy ennek megváltoztatására. 

 

 

(5) A szolgálat feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 

a./ a családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvé- 

     delmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család 

gyermeknevelési 

     körülményeinek megteremtéséhez, javításához a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 

 helyreállításához, 

 

b./ utógondozás biztosítása – az otthont nyújtó  ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 

 szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjában történő 

 visszailleszkedéshez. 

 

 

(6) A (2) – (5) bekezdésekben foglaltakon túlmenően a szolgálat: 

a./ folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

     veszélyeztetettségét, 

b./ meghallgatja a gyermek panaszát és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

 intézkedést, 

c./ elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, 

b./ szervezi a helyettes szülői hálózatot, 

e./ segíti a nevelési oktatási intézmény gyermekvédelmi  feladatának ellátását, 

f./  felkérésre környezettanulmányt készít, 

g./ kezdeményezi a települési  önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

h./ a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja 

     az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, 

i./ családjogi, illetve gyermekvédelmi, gyámügyi kérdésekben ingyenes jogi tanácsadást 

    lát el. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

5. § 

 

(1) E rendelet 2004. szeptember 01.  napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban  

      lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/1999. (IX. 01.)         

      Képviselőtestületi rendelet. 

 

 

 



(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (XI.10.) Korm. 

rendeletben, illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi  

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

Tahitótfalu, 2004. augusztus 17. 

 

 

 

                 Budai Mihály       Tóth János 

                 polgármester             jegyző  

 

 

Kihírdetve:  2004. 09. 01.  

     Tóth János  

        jegyző  


