
 
Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2021. (IV.13.) önkormányzati rendelete 
 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről  
 

Bükkaranyos Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-
ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva,  a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében  kapottt 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1.  A rendelet célja, hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet   célja, hogy megállapítsa azokat az ellátási formákat és alapvető 
szabályokat amelyekkel Bükkaranyos Község Önkormányzata gondoskodik a 
gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és segítséget nyújt a gyermekek 
jogainak érvényesítéséhez.  

 
(2) A rendelet hatálya kiterjed a Bükkaranyos község közigazgatási területén bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-a 
szerinti személyekre.  

 
2. A gyermekek védelmének rendszere   

 
2. § 

 
 

(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő védelmének 
biztosítására irányuló tevékenység.   

(2) Az önkormányzat a gyermekek védelmét természetbeni ellátásokkal valamint személyes 
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja. 

 
 
3. § 

 
(1) Az önkormányzat az alábbi ellátásokat biztosítja:  

a) Természetbeni ellátásként: 
aa) intézményi gyermekétkeztetést 
ab) szünidei gyermekétkeztetést 



b) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásként: 
ba) család- és gyermekjóléti szolgáltatást 
bb) gyermekek napközbeni ellátását. 
 
 

3. Intézményi gyermekétkezetés   
 

 
(1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést az általa fenntartott Bükkaranyos 

Kincsei Bölcsőde Óvoda és Konyha főzőkonyhájáról biztosítja a bölcsődében, 
óvodában és általános iskolában.  

(2) Az önkormányzat a bölcsődei gyermekétkeztetést a Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 
20/B. sz. alatti bölcsődei telephelyen, az óvodai és iskolai gyermekétkezetést a 
Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 89. sz. alatti óvodai telephely ebédlőjében biztosítja.  

(3) Az intézményi gyermekétkeztetés iránti kérelmeket az intézményvezetőknél kell 
benyújtani akik továbbítják az élelmezésvezető részére. 

(4) Az intézményi gyermekétkeztetésért a Gyvt-ben szabályozott kedvezmények 
figyelembevételével térítési díjat kell fizetni. A gyermekétkeztetés térítési díjait az 
önkormányzat külön rendeletben állapítja meg. 
 
 

4. Szünidei gyermekétkezetés   
 

 
(1) Az önkormányzat az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az általa fenntartott 

Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha főzőkonyhájáról biztosítja a Gyvt. 
21/C. §-a alapján a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.  

(2) Az szünidei gyermekétkeztetés iránti igényt a szülő vagy törvényes képviselő a 
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti nyilatkozaton nyújthatja be a 
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal Bükkaranyosi Kirendeltségén.  

(3) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a Bükkarany Kincsei Bölcsőde, Óvoda 
és Konyha, Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 89. sz. alatti óvodai telephely ebédlőjében 
helyben fogyasztással vagy a jogosult általi elvitel útján biztosítja. 

 
 

5. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 
 

(1) Az önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgáltatásról a Kisgyőri Szociális 
Intézmény által foglalkoztatott önálló családgondozó alkalmazásával gondoskodik. 

(2)  A feladatellátás helyszíne Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 110. sz.   
(3) Az ellátás igénybevétele iránti kérelmeket szóban vagy írásban a családgondozónál 

lehet előterjeszteni, aki dönt a kérelemről, illetve megteszi a szükséges intézkedést a 
gyermek érdekében. 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
 
 
 
 
 



 
 

6. Gyermekek napközbeni ellátása 
 

(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást 
biztosít az általa fenntartott Bükkaranyos Kincsei Bölcsőde, Óvoda és Konyha 
intézmény keretében. 

(2) A feladatellátás helyszíne Bükkaranyos, Petőfi Sándor út 20/B.sz.    
(3) Az ellátás igénybevétele iránti kérelmeket az intézményvezetőnél lehet előterjeszteni a 

szükséges nyomtatványok és mellékletek csatolásával, aki dönt a kérelemről. 
(4) A gyermekek napközbeni ellátása térítési díját az önkormányzat külön rendeletben 

szabályozza. 
(5) Megszűnik a gyermekek napközbeni ellátása: 

a) ha a gyermek az adott intézményi ellátásra meghatározott korhatárt elérte és 
korának megfelelő másik napközbeni ellátást biztosító intézménybe felvételt nyert 

b) a gyermek szülőjének vagy törvényes képviselőjének az ellátás megszüntetésére 
vonatkozó bejelentését követő hónap 1. napjától, 

c) a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, átmeneti vagy tartós nevelésbe vétele 
esetén. 
 
 

7. Záró rendelekzések 
 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatás helyi szabályairól 

szóló 8/1997. (XI.30.) önkormányzati rendelet. 
 
 

      Nagy Lajos                        Lőrincz Sándorné  
    polgármester           jegyző 
 
 

 
 
A rendelet a mai napon  kihirdetésre került: 
Bükkaranyos, 2021. április 13. 
 
 
    

 Lőrincz Sándorné 
                                                                    jegyző 

 


